
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local, pe anul 2018 

 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 

09.01.2019; 
  Având în vedere: 
       - expunerea de motive a Primarului orașului Mizil, Dl. Silviu – Călin Negraru; 
      - raportul de specialitate prezentat de d-na Director economic Dinu Daniela înregistrat  
sub nr.10.263/08.01.2019, prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind 
acoperirea definitivă din excedentul bugetlui local a deficitului secţiunii de funcţionare  a 
SPGC Mizil și a sectiunii dezvoltare a Spitalului Orășenesc sf. Filofteia. 
    -în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, al Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 
82/1991, legea contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
      - avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

În temeiul prevederilor art. 36,alin. 2) lit. b) precum şi art. 45 din Legea 215/2001, 
legea administratiei publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art 1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare, în sumă 

de 34.345,09 lei rezultat la 31.12.2018, din activitatea SPGC Mizil - finanțat integral din 
venituri proprii; 

Art 2. Se aprobă  acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, în sumă 
de 394.832,45 lei, rezultat la 31.12.2018, din activitatea Spitalului Orășenesc „Sf. 
Filofteia” Mizil - finanțat integral din venituri proprii. 

Art.3. Direcţia economica, Serviciul Public de Gospodărire Comunală Mizil și 
Spitalul Sf. Filofteia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 
              Consilier                                                          SECRETAR, 
                     Banu Aurel                                                jr. Tănase Loredana  

 
 
 

Mizil, 09.01.2019 
Nr. 1 
8. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi 12  din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea utilizǎrii excedentului pe secțiuni în exercițiul financiar 2019 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 09.01.2019; 
  Având în vedere: 
   -expunerea de motive a D-lui. Primar, Negraru Silviu – Călin; 
  - raportul de specialitate prezentat de d-na Director economic Dinu Daniela înregistrat  sub nr. 
10.263/08.01.2019, prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea 
utilizării excedentului pe secțiuni în exercițiul financiar 2019; 
 -în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018; 
 - avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

În temeiul prevederilor art. 36,alin. 2) lit. b) precum şi art. 45 din Legea 215/2001, legea 
administratiei publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 Art 1.  Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local al Oraşului Mizil în sumă de 
1.055.487,75 lei, dupa cum urmeaza : 

- suma de 134.165,49 lei se utilizează pentru acoperirea temporară a golurilor de casă 
provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în 
anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma utilizarii ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare; 

- suma de 921.322,26 lei se utilizează ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare. 

 Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului finanţat integral din venituri proprii al 
Spitalul Orășenesc Sfânta Filofteia Mizil in suma de 2.395.860,18 lei, după cum urmează: 

• suma de 2.124.592,63 lei se utilizează pentru acoperirea temporară a golurilor de casă 
provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în 
anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma utilizarii ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare ; 

•  suma de 271.267,55 lei se utilizează ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare; 

 Art.3. Se aprobă utilizarea excedentului activităţilor finanaţate integral din venituri 
proprii al Serviciul Public de Gospodărire Comunală Mizil in suma de 21.435,55 lei pentru 
acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile 
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma 
utilizarii ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare . 

 Art.4. Se aprobă utilizarea excedentului in suma de 33.920,28 lei al Liceul Teoretic 
Grigore Tocilescu, rezultat din activitatea finanaţata integral din venituri proprii, pentru 
acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile 
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma 
utilizarii ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


 Art.5 Se aprobă utilizarea excedentului în suma de 19.903,31 lei al Liceului Tehnologic 
Tase Dumitrescu Mizil rezultat din activitatea finanaţată integral din venituri proprii,  pentru 
acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile 
secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma 
utilizarii ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare . 

  Art.6. Se aprobă utilizarea excedentului în suma de 1,69 lei al Școlii Gimnaziale nr.1 
Mizil, rezultat din activitatea finanaţată integral din venituri proprii,  pentru acoperirea 
temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor 
de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma utilizarii ca 
sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare . 

  Art.7. Se aprobă utilizarea excedentului în suma de 31.710,47 lei, al Centralei 
fotovoltaice de producere și furnizare a energiei termice din conversia energiei solare, rezultat 
din activitatea finanaţată integral din venituri proprii, pentru acoperirea temporară a golurilor de 
casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi 
dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma utilizarii acestuia ca sursă de 
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare . 

Art. 8. Direcţia economica și instituțiile publice nominalizate în prezenta hotărâre vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ, 
              Consilier                                                          SECRETAR, 
                     Banu Aurel                                                 jr. Tănase Loredana  

 
 
 
Mizil, 09.01.2019 
Nr. 2 
 10. ex/Tehnored.  PV 
La şedinţa au fost prezenţi  12 din cei 17 consilieri  în funcţie  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul 
de investiții    „Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de 

grajd în Orașul Mizil, județul Prahova”  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 14.01.2019; 
Având în vedere: 
- referatul nr. 10.737/11.01.2019 întocmit de către d-șoara Sturz Petronela  – Șef serviciu 

DIAMPE prin care  propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate 
și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții    „Construirea unei platforme 
comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în Orașul Mizil, județul Prahova” propus a fi 
realizat printr-un proiet finanțat prin ”Programul Competitiv de finanțare „Investiții la nivelul 
comunităților locare pentru reducerea poluării cu nutrienți”; 

- referatul nr. 10.737/14.01.2019 întocmit de Dna. Dinu Daniela- Director economic; 
In conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; 
-H.G.R  nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice; 

În baza prevederilor Ghidului Solicitantului aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 
305/11.04.2017, cu modificările și completările ulterioare, și Notificarii UMP-INPC 2018 privind 
rezultatul evaluării subproiectului (Nota Conceptuală și documentația aferentă) depus în cadrul Apelului 
nr. MAP/01/2017 - Program Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru 
reducerea poluării cu nutrienți” prin care Nota Conceptuală a fost admisă cu finanțare;  
  În temeiul art.45, alin 1) din Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările  ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

  Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii  „Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în 
Orașul Mizil, județul Prahova”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă prevederea în bugetul local a cheltuielilor prevăzute pentru beneficiari în cadrul 
Ghidului Solicitantului pentru Programul Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților 
locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”, pentru perioada de implementare a subproiectului  
„Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în Orașul Mizil, 
județul Prahova”; 

Art. 3.  Reprezentantul legal al orașului Mizil  în cadrul subproiectului  prevăzut la art. 2 este 
Primarul orașului Mizil, Dl Negraru Silviu-Călin care va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 4. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr.115/24.09.2018 se 
abrogă. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului Local, în 
vederea ducerii sale la îndeplinire Primarului Orașului Mizil, Direcției economice și Serviciului 
Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte europene. 

 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                 Consilier                                                          SECRETAR, 
                             Dl. Banu Aurel                                     jr. Tănase Loredana Marcela  
 
Mizil, 14.01.2019 
Nr. 3 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri  în funcţie  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea statului de funcţii, organigramei și Regulamentul de organizare și 

funcționare ale Direcției de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al 
Oraşului Mizil 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019; 
Având în vedere: 

 - expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 11.647/25.01.2019; 
- adresa nr. 173/23.01.2019 al D-nei. Toader Daniela – Director executiv al  Direcției 

de  Asistenţă Socială  prin care supune spre dezbaterea Consiliului local statul de funcţii  
organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției ; 

- avizul ANFP nr. 64833/2019; 
- prevederile nr. 112 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile OUG nr. 63/30.06.2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006, legea finanţelor publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
    În temeiul art. 36, alin 3, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările  ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E 
  
 Art.1. Se aprobă statul de funcţii, organigrama și Regulamentul de organizare și 
funcționare ale Direcției de Asistenţă Socială  Mizil, conform anexelor parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică de către consilierul juridic al Consiliului Local 
al Oraşului Mizil, Compartimentului resurse umane și Direcției de Asistenţă Socială în 
vederea punerii ei în executare.  
 
 
 
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                             Consilier                                                             SECRETAR, 
                    Dl. Bălănescu Cristian                                     jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
 
 
 
Mizil, 31.01.2019 
Nr. 4 
6. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate de voturi 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali  din cadrul 
Direcției de Asistență Socială Mizil  desfășurată în semestrul II al anului 2018  

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019; 
Având în vedere: 

    - expunerea de motive a Primarului orașului Mizil, nr. 11.614/23.01.2019; 
  - adresa nr. 176/23.01.2019 a Direcției de Asistenţă Socială Mizil, înregistrată la 
registratura Consiliului Local  Mizil sub nr.6/23.01.2019, prin care se prezintă  raportul 
privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2018; 
     - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 

În conformitate cu prevederile art.11, al.(2) din OUG nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către 
autorităţile administraţiei publice locale; 

În temeiul Legii nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata in 
2007, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 

ART. UNIC. Se aprobă Raportul privind activitatea asistenților personali din cadrul 
Direcției de Asistenţa Socialǎ Mizil pe semestrul II – 2018, conform Anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 
 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                             Consilier                                                             SECRETAR, 
                    Dl. Bălănescu Cristian                                     jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
 
 
 
Mizil, 31.01.2019 
Nr. 5 
5. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate de voturi 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Raportului  privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală 
comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul II al anului 2018  

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019; 
Având în vedere: 
-  expunerea de motive a Primarului orașului Mizil, nr. 11.612/23.01.2019; 
- adresa nr. 177/23.01.2019 a Direcției de Asistenţă Socială Mizil, înregistrată la 

registratura Consiliului Local  Mizil sub nr.7/23.01.2019, prin care se prezintă informarea 
cu privire la raportul privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară 
derulate la nivelul oraşului Mizil în semestrul II al anului 2018; 
           - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 

În conformitate cu prevederile art.11, al.(2) din OUG nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către 
autorităţile administraţiei publice locale; 

În temeiul Legii nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata in 
2007, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
ART. UNIC. Se aprobă Raportul privind serviciile şi activităţile de asistenţă 

medicală comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul II al anului 2018, 
conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                             Consilier                                                             SECRETAR, 
                    Dl. Bălănescu Cristian                                     jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
 
 
 
Mizil, 31.01.2019 
Nr. 6 
5. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate de voturi 

 
 
 
 
 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau de lucrări  de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, pentru anul 2019 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019; 
Având în vedere: 
-  expunerea de motive a Primarului orașului Mizil, nr. 11.608/23.01.2019; 
- adresa nr. 175/23.01.2019 a Direcției de Asistenţă Socială Mizil prin care se 

prezintă informarea cu privire la Planul anual de acţiune sau  de lucrari de interes local pe 
anul 2019; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
 În conformitate cu prevederile art.6, alin. (7) al Legii Nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, modificată şi completată și a art. 28 din Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.36, alin.(2),lit.d), alin.(6) lit.a),pct.2, ale art. 45, alin.(1) și art.115, 
alin.(1),lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata în 
2007 cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă 
prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art. 1.  Se aprobă Planul anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
pentru anul 2019, conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția de 
Asistență Socială, Serviciul Public de Gospodărire Comunală și S.C. Salub Interserv SRL 
Mizil. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului 
Local, Direcției de Asistență Socială, Serviciului Public de Gospodarie Comunala Mizil și 
S.C. Salub Interserv SRL Mizil.  

 
 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                             Consilier                                                             SECRETAR, 
                    Dl. Bălănescu Cristian                                     jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
 
Mizil, 31.01.2019 
Nr. 7 
7. ex/Tehnored.  PV 
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 La şedinţa au fost prezenţi 13 din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate de voturi 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români 

aparținând minorității rome, pentru anul 2019 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019; 
Având în vedere: 
 - expunere de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 11.615/23.01.2019; 

   - adresa nr. 174/23.01.2019 întocmită de Dna.  Elena Daniela Toader, Director 
executiv al Direcției de Asistență Socială Mizil prin care supune discuției și aprobării 
Consiliului Local, Planul local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români 
aparținând minorității rome, întocmit de către Grupul Local de Lucru, conform HG nr. 
18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020; 

 - dispoziţiile HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020; 

 - prevederile HCL nr. 85/27.07.2017 privind  înfiinţarea la nivelul oraşului Mizil a 
Grupului de lucru local  (G.L.L) pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii romilor; 

− avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
În temeiul art. 36, alin.2), lit. b), art.39, alin 1, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din 

Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata în 2007 cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă Planul local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români 

aparținând minorității rome, pentru anul 2019, conform Anexei, parte integrantă din 
prezenta hotărâre.    

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul 
Primăriei orașului Mizil și pe site-ul propriu www.primaria-mizil.ro. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija consilierului juridic al 
Consiliului Local, Direcției de Asistență Socială Mizil și Grupului de lucru local pentru 
incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, în vederea aducerii 
la îndeplinire. 
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ROMÂNIA 
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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” 

Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019; 
Având în vedere: 
- expunere de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 11.607/23.01.2019; 

  - adresele nr. 10.738/27.12.2018 și nr. 668/23.01.2019 a Spitalului Orăşenesc Mizil 
înregistratată la registratura Primăriei Orașului Mizil sub nr.38.616/27.12.2018 și 
11.546/23.01.2019 prin care solicită transformarea unor  posturi de medici rezidenți și 
infirmieră ca urmare a trecerii în grade profesionale superioare și vacantarea postului de 
infirmieră ca urmare a pensionării titualrei postului; 

 - prevederile art. 15 lit b, din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind ansamblul de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale; 

     - prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010; 
     - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 

În temeiul art. 36, alin (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b) şi art. 45 alin (1) din  
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, legea 
administraţiei publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
  Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc 
,,Sfânta Filofteia” Mizil prin transformarea următoarelor posturi: 

−  1 (un) post de  medic rezident an V  (poziţia 8 în statul de funcţii) în  1(un) post 
de medic specialist; 

−  1 (un) post de medic rezident an IV (poziţia 74 în statul de funcţii) în 1(un) post 
de medic rezident an V; 

− 1 (un) post de infirmieră (poziția 42 în statul de funcții) în 1 (un) post de 
infirmieră debutant. 
 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” 
Mizil în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local 
Mizil. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

H O T Ă R Â R E 
privind atribuirea în folosinţă gratuita a unui spaţiu ȋn suprafata de 61,50mp aflat la etajul  clădirii 

din incinta Stadionului, situat în  Mizil ,str. Erou Radu Nicolae, nr. 2B, proprietatea privată a 
orașului Mizil, catre  Postul de Jandarmi Mizil din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 

Prahova 
  

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019; 
Având în vedere: 
- expunere de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 11.609/21.01.2019; 

      - adresa nr. 2913118/21.09.2018 a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova, înregistrată la 
Primăria Oraşului Mizil sub nr. 31165/24.09.2018 prin care se solicită alocarea unui spaţiu necesar 
funcționării Postului de Jandarmi Mizil;  
 - referatul nr. 11.304/21.01.2019 întocmit de Dl. Elisei Constantin prin care precizează că în cadrul 
stadionului  există o clădire P-1 în suprafață de 290mp, proprietatea privată a Orașului Mizil, înscrisă în 
cartea funciară sub nr.cadastral 22.749-C1 și propune ca suprafața de 61,50mp să fie luată în discuție 
pentru atribuirea în folosință gratuită  Postului  de Jandarmi Mizil; 
 -  avizul comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
 În temeiul art. 36, alin (2), lit. c), art. 45 alin (3) şi art. 124 din  Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările  ulterioare, legea administraţiei publice locale, Consiliul Local al Oraşului 
Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

Art.1. (1) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu ȋn suprafata de 61,50mp aflat la 
etajul clădirii din incinta Stadionului, situat în  Mizil, str. Erou Radu Nicolae, nr. 2B proprietatea privată a 
orașului Mizil, nr. Cadastral 22.749- C1 către  Postul de Jandarmi Mizil din cadrul Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Prahova. 

(2) Spațiul care se atribuie în folosinţă gratuită se identifică conform schiţei anexă la prezenta 
hotărâre, parte integrantă din aceasta.  

 (3) Durata dării în folosință gratuită, către Postul de Jandarmi Mizil, a spațiului menționat la art.1 
este de patru ani, cu drept de prelungire cu acordul parților.  

Art.2. Se interzice beneficiarului, sub sancțiunea încetării de îndată a folosinței gratuite, utilizarea 
spațiului în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta hotărâre, precum și închirierea, concesionarea 
ori efectuarea altor acte de dispoziții. 

Art.3. Predarea – primirea spațiului prevazut în anexa se va face pe baza de protocol, întocmit între 
parțile interesate, în termen de 15 zile de la adoptarea hotărârii. 

Art.4.  Orașul  Mizil, în calitate de comodant poate rezilia unilateral  contractul de comodat, cu 
notificarea prealabilă a comodatarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, 
după caz. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Mizil, Dl. Negraru Silviu - Călin, să semneze contractul 
de comodat. 
 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova, Biroului 
Patrimoniu şi Serviciul buget – contabilitate de către consilierului juridic al Consiliului Local Mizil. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA 
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CONSILIUL LOCAL MIZIL 
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Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

H O T Ă R Â R E 
privind indexarea tarifelor pentru închiriere teren garaj și teren module,  în orașul 

Mizil, pe anul 2019 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019; 
Având în vedere: 
- expunere de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 11.913/29.01.2019; 

 - referatul nr.11.851/29.01.2019 întocmit  de d-na Pătrașcu Mariana – inspector 
impozite şi taxe, prin care solicită aprobarea tarifelor pentru anul 2019 la închirierea de 
spaţii, altele decât locuinţele; 
 - avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil; 
            În conformitate cu prevederile: 
 - Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
 -  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

Ținând seama de indicii de inflație comunicați de Institutul National de Statistica;  
În baza dispozitiilor art.9, art.10, art.36, al.(1), al.(2) lit.b), c) din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala, republicată cu modificarile si completarile ulterioare; 
   În temeiul art.45, al.(1), (2), (6) și art.49 din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
   Art.1.Tarifele de închiriere pentru teren garaje și teren module prevăzute în 
Hotărârea Consiliului Local nr. 145/18.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor 
locale, se indexează cu 103,27%, pe anul 2019, conform indicilor preţurilor de consum 
comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică Prahova . 
         Art.2. Tarifele aprobate prin prezenta hotărâre vor fi aplicate ca preţ minim de 
pornire pentru licitaţiile care se vor organiza, în condiţiile legii. 

   Art.3. Serviciul impozite şi taxe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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H O T Ă R Â R E 
privind  îndreptarea de eroare materială în conţinutul art. 1 al Hotărârii Consiliului 

Local nr. 103/ 31.07.2018 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019; 
 Având în vedere referatul nr. 11.914/30.01.2019 întocmit de Dna.Panait Victoria, 

consilier juridic în cadrul Consiliului Local Mizil  prin care precizează că în HCL nr. 
103/31.07.2018 s-a strecurat o eroare întrucât nu s-a precizat numărul anexelor, la dosar 
fiind două anexe și propune îndreptarea acestei erori. 

  În conformitate cu art. 36, alin 2), lit. c) și art.123 din Legea nr. 215/2001 – legea 
administratiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul art. 45, alin. 3), al Legii nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, 
adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale în conţinutul art.1, al Hotărârii 
Consiliului Local nr. 103/31.07.2019, după cum urmează: 
 „(1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 17 m2, 
situată în Mizil, str. I.L. Caragiale, fn, Tarla 57/1, parcela Cc1857,  având nr. cadastral 
22.686, teren proprietate privată a oraşului Mizil conform Caietului de sarcini, anexa 2 la 
prezenta hotărâre. 
 (2) Suprafaţa de teren, care se concesionează, se identifică conform schiţei anexei 1 
la prezenta hotărâre. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 103/31.07.2018  rămân 
neschimbate şi se aplică în continuare. 
 Art.3. Birourile din aparatul propriu de specialitate al Primarului Oraşului Mizil  
însărcinate cu punerea în executare a H.C.L. nr. 103/31.07.2018, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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CONSILIUL LOCAL MIZIL 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea  devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici 

actualizați pentru investiţia ” Modernizare străzi din pământ în orașul Mizil, județul 
Prahova” 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 12.02.2019; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 12.845/11.02.2019; 
- referatul nr. 12.342/05.02.2019 al D-şoarei. Sturz Petronela, Şef serviciu DIAMPE la 

Primăria Oraşului Mizil prin care solicită aprobarea devizului general actualizat, după finalizarea 
proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru  investiţiei ”Modernizare 
străzi din pământ în orașul Mizil, jud. Prahova”. 

- referatul nr. 12.867/11.02.2019 întocmit de Dna. Dinu Daniela, Director executiv în cadrul 
Primăriei Orașului Mizil; 

 În temeiul art. 36 alin (2) lit. b) şi alin (4) lit. d), art. 39, alin. (1) şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legea administraţiei publice 
locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

  
Art.1. Se aprobă devizul general actualizat, conform anexei şi indicatorii tehnico-

economici actualizați pentru investiţia ”Modernizare străzi din pământ în orașul Mizil, 
județul Prahova” , astfel: 
    Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: 
 a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată 
în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu 
devizul general 
 Valoare totală fără TVA: 10.556.121 lei 
  din care C+M: 9.761.713lei 
 Valoarea totală inclusiv TVA: 12.671.092 lei 
  din care C+M: 11.616.438 lei 
 

Eșalonarea investiției (INV./C+M) 
ANUL Valoarea inclusiv TVA 
ANUL I  
INV. 443.329 
C+M 0 
ANUL II  
INV. 4.661.992 
C+M 4.420.801 
ANUL III  
INV. 6.934.658 
C+M 6.676.647 
ANUL IV  
INV. 631.113 
C+M 518.990 
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 b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități 
fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în 
conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare 

Principalii indicatori minimali: 
desfacere structură beton 45,00 mp 
decapare îmbrăcăminte 
bituminoasă 

1.272,00 mp 

săpătură 41.551,00 mc 
nivelare și compactare 43.203,00 mp 
balast – strat de formă 6.462,45 mc 
balast 11.475,00 mc 
piatră spartă 8.616,60 mc 
binder 5.010,81 tone 
uzură 43.083,00 mp 
cămin geiger 205 buc. 
demolare trotuare 2.353 mp 
borduri top A 14.842,00 ml 
borduri tip B 16.783,00 ml 
beton de ciment C8/10 976,15 mc 
beton de ciment C16/20 1.905,60 mc 
nisip 952,80 mc 
pavele autoblocante 19.056,00 mp 
inierbare 15.617,00 mp 
pomi ornamentali 1.742,00 buc. 
ridicare la cotă canal 98 buc. 
ridicare la cotă răsuflătoare gaz 54 buc. 
semnalizare pe durata execuției 7,41 km 
marcaje longitudinale 4,43 km 
marcaje transversal 1.125,60 mp 
indicatoare rutiere 293 buc. 
limitatoare viteză 330,00 ml 

 
 c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție 
de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții 
Lungimea străzilor propuse în cadrul investiției – L=7.408 m; 
Durata de realizare a invetiției = 36 luni. 
d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni  
 Durata de realizare a investiţiei este de 36 luni. 
   
 Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul dezvoltare, 
investiții, achiziții, mediu și proiecte europene și Direcția economică din cadrul Primăriei 
Orasului Mizil şi Secretarul Oraşului Mizil pentru comunicare. 
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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/17.10.2017 privind aprobarea  
finanțării proiectului ” Modernizare străzi din pământ în orașul Mizil, județul 

Prahova” 
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 
12.02.2019; 

Având în vedere: 
     - expunerea de motive a Primarului orașului Mizil, nr. 12.843/11.02.2019; 

 - referatul nr. 12.347/05.02.2019 al D-şoarei. Sturz Petronela, Şef serviciu DIAMPE la 
Primăria Oraşului Mizil prin care solicită actualizarea HCL nr. 136/17.10.2017 privind 
aprobarea finanțării proiectului ”Modernizare străzi din pământ în orașul Mizil, 
județul Prahova”; 

 - referatul nr.12.867/11.02.2019 întocmit de Dna. Dinu Daniela, Director executiv în 
cadrul Primăriei Orașului Mizil; 

 - prevederile Ordinului nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală; 

 În temeiul art. 36 alin (2) lit. b) şi alin (4) lit. d), art. 39, alin. (1) şi art. 45 din Legea 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legea administraţiei 
publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.I.  Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 136/17.10.2017 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: „Se aprobă finanțarea proiectului ”Modernizare străzi din 
pământ în orașul Mizil, județul Prahova” , după cum urmează: 

− de la bugetul de stat: 12.154.078 lei prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală, (PNDL II);  

− de la bugetul local: 517.013 lei. 
      Art.II.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul 
dezvoltare, investiții, achiziții, mediu și proiecte europene și Direcția economică din 
cadrul Primăriei Orasului Mizil şi Secretarul Oraşului Mizil pentru comunicare. 
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H O T Ă R Â R E 
privind acordul pentru aprobarea contribuției din bugetul local a cotei de 10% din 

valoarea investiției pentru dotare aparatură medicală necesară Spitalului Orășenesc 
Sfânta Filofteia Mizil 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2019; 
Având în vedere: 

 - nota de fundamentare nr. 1096/05.02.2019 a Spitalului Orășenesc Mizil privind 
necesitatea și oportunitatea realizării de investiții noi, dotare cu aparatură medicală, 

 - prevederile art. 198 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
  În temeiul art. 36 alin (2) lit. b) şi alin (4) lit. d), art. 39, alin. (1) şi art. 45 din Legea 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legea administraţiei 
publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
 

H O T Ă R Â R E 
  
 Art.1. (1) Se acordă aviz pentru aprobarea contribuției din bugetul local a cotei de 
10% din valoarea investiției pentru dotare aparatură medicală necesară Spitalului 
Orășenesc Sfânta Filofteia Mizil. 

(2) Valoarea totală estimată a investiției este de aproximativ 688.000 lei cu TVA 
inclus. 
        Art.2.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Spitalul Orășenesc 
”Sfânta Filofteia” Mizil și Direcția economică din cadrul Primăriei Orasului Mizil şi 
Secretarul Oraşului Mizil pentru comunicare. 
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H O T Ă R Â R E 
privind amenajarea unei parcări pe terenul proprietate privată a orașului Mizil, ȋn 

suprafață de 323mp, pentru riveranii blocului nr.246 din Mizil, str. Nicolae Bălcescu, 
nr.246, judetul Prahova   

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2019; 
Având în vedere: 

 - expunere de motive a D-lui. Primar nr. 14.062/25.02.2019; 
  - cererea nr. 13.455/05.02.2019 a locatarilor din Mizil , str. Nicolae Balcescu,nr. 246 
,  blocul nr. 246, judetul Prahova , prin care solicită amenajarea unei parcări cu fonduri 
proprii pe terenul viran situat în partea de est a blocului; 
 - raportul de specialitate nr. 13.793/21.02.2019 întocmit de Dna. Răduna Veronica, 
Arhitect-Șef în cadrul Primăriei orașului Mizil, prin care aduce la cunoștință că terenul 
solicitat  are o suprafață de 323mp, este proprietatea privată a orașului Mizil, fiind  înscris 
în cartea funciară a orasului Mizil  sub nr. 22.684;  
 - prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
     - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. c), ale art. 45 alin. (3), art. 
115 şi ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă 
prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
Art.1. (1) Se aprobă amenajarea unei parcări pe terenul ȋn suprafață de 323 mp, 

proprietatea privată a orașului Mizil, înscris în cartea funciară nr. 22684, pentru riveranii 
blocului nr.246 din Mizil, str. Nicolae Bălcescu, nr.246, care nu au garaje și dețin 
autoturisme proprietate personală. 

(2) Terenul se identifica  conform schiţei de amplasament anexată, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Amenajarea parcării se va face în conformitate cu PUG-ul și RLU al orașului 
Mizil și a legislației în vigoare (normativul de parcare). 

Art.2. Amenajarea parcării se va face și cu contribuția riveranilor, locatarii blocului 
nr.246 din str. Nicolae Bălcescu, oraș Mizil, jud. Prahova. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Arhitectului-Șef și se afişează  pe site-ul 
Primăriei orașului Mizil. 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2018 ale bugetului local, bugetul 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  
 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2019; 
Având în vedere: 
-  expunerea de motive a Primarului orașului Mizil; 
-  raportul de specialitate nr 13.767/21.02.2019 întocmit de Dna. Dinu Daniela – Director 

executiv în cadrul Primăriei Oraşului Mizil, prin care solicită  aprobarea conturilor de execuţie 
bugetară la data de 31.12.2018; 

 În conformitate cu: 
 - prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

 - prevederile art. 57, alin.(1) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
modificată si  completată; 
           - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 

În temeiul art 36 alin (4), lit.a)   si  art. 45, alin. (2), lit a) din Legea nr.215/2001 – legea 
administraţiei publice locale,  republicata cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului local al Oraşului Mizil la 
31.12.2018, conform anexelor nr.1, 2 și 3, parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului instituţiilor și serviciilor din 
subordinea Consiliului Local al Orașului Mizil la 31.12.2018 (DAS, SPGC, Poliție Locală și 
Clubul Orășenesc Mizil) conform anexelor nr.4-13, parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului instituţiilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii la 31.12.2018 (instituţiile de învăţământ, S.P.G.C şi centrala 
fotovoltaică), conform anexelor nr.14-20, parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă  contul anual de execuţie al bugetului  instituţiilor finanţate integral din 
venituri proprii la 31.12.2018 (Spitalul orăşenesc “Sf. Filofteia”), conform anexelor nr. 21 şi 22, 
parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă lista scutirilor acordate în anul 2018, conform anexelor 1.1,1.2 şi 1.3, 
parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.6. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul Primăriei 
Oraşului Mizil de către consilierul juridic al Consiliului Local Mizil. 
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H O T Ă R Â R E 
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

pentru anul şcolar 2019-2020 din Oraşul Mizil, Judeţul Prahova  
 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2019; 
Având în vedere: 
-  expunerea de motive a Primarului orașului Mizil, nr. 13.794/21.02.2019; 
- adresa nr. 39/09.01.2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, înregistrat la 

Primăria Oraşului Mizil sub nr. 12.208/01.02.2019 prin care solicită hotărârea de Consiliul 
Local pentru aprobarea rețelei școlare. 

 - prevederile art.19, alin (1), (2), (4) şi art. 61, alin(1), (2), din Legea nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările şi art. 24-25 din Metodologia pentru 
fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform pentru organizarea reţelei 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2019-2020 aprobată prin 
Ordinul MEN nr.5235/2018; 

   - prevederile art. 36 alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct. 1, din Legea nr. 215/ 2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
În temeiul art. 45, alin.(1) și art.115, alin.(1),lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea 

administratiei publice locale, republicata în 2007 cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art 1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat pentru anul şcolar 2019-2020 din Oraşul Mizil, Judeţul Prahova, conform anexei 
parte integrantă la prezenta hotărâre. 

Art 2. Prezenta Hotărâre se comunică de îndată Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Prahova  prin grija Secretarului Oraşului Mizil şi al consilierului juridic al Consiliului 
Local Mizil. 
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Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
H O T Ă R Â R E 

privind înregistrarea în proprietatea privată a Oraşului Mizil a terenului în suprafaţă 
de 160 mp situat în Mizil, str. Aurel Vlaicu, fn 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2019; 
Având în vedere: 
 - expunere de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 11.685/20.02.2019; 
- referatul nr. 11.817/28.01.2019, întocmit de Dl. Elisei Constantin referent de 

specialitate în cadrul biroului patrimoniu prin care aduce la cunoştinţă faptul terenul din 
str. Aurel Vlaicu, f.n nu a fost înregistrat în proprietatea privată a Oraşului Mizil;  

− avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
        În baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică. 
În temeiul art. 36, alin.2), lit. c),  şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 – legea 

administratiei publice locale, republicata în 2007 cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. (1) Se aproba înregistrarea în evidenţele proprietăţii private  a Oraşului Mizil 

a terenului în suprafaţă de 160 mp, situat în Mizil, str. Aurel Vlaicu, fn. 
(2) Terenul se identifică conform schiţei anexă la prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă întocmirea documentaţiei cadastrale pentru înregistrarea terenului 

prevăzut la art.1, la OCPI Prahova. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţeaza 

compartimentele specializate: Urbanism, Patrimoniu, Cadastru, Achiziţii publice şi 
Direcţia economică. 
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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” 

Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2019; 
Având în vedere: 
- expunere de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 14.060/25.02.2019; 

 - adresa nr. 1648/22.02.2019 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la 
registratura Primăriei Orașului Mizil sub nr.13.945/25.02.2019 prin care solicită 
transformarea unui  post de infirmieră ca urmare a trecerii în grad profesional superior a 
titularei postului; 

 - prevederile art. 15 lit b, din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind ansamblul de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale; 

     - prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010; 
     - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 

În temeiul art. 36, alin (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b) şi art. 45 alin (1) din  
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, legea 
administraţiei publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta 
Filofteia” Mizil prin transformarea a 1 (un) post de infirmieră debutant (poziția 68 în statul 
de funcții) în 1 (un) post de infirmieră. 
 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil 
în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local 
Mizil. 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi 
reprezentare juridică a unităţii administrativ – teritoriale Mizil pentru anul 2019 

 
  

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2019; 
Având în vedere: 
- expunere de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 14.061/25.02.2019; 

   - adresa nr. 13.973/25.02.2019 întocmită de Secretarul Oraşului Mizil, Dna. Tănase 
Loredana prin care aduce la cunoştinţă faptul că în organigrama Primăriei Oraşului Mizil 
postul de consilier juridic este vacant şi datorită faptului că Orasul Mizil este parte în 
diferite acţiuni aflate pe rolul instanţelor de judecată propune menţinerea contractului de 
asistenţa încheiat cu Cabinet Avocat Stoica Daniela; 

 - prevederile art. I, alin.(1) şi (2) lit.b) din O.U.G nr. 26/2012  privind unele măsuri 
de reducere a cheltuielilor publice şi disciplenei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative; 

  - prevederile art. 21 alin. (2), (21) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare; 
  -  avizul comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
 În conformitate cu prevederile  art. 36, alin (1), art.39 alin. (1), art. 45, alin (1) şi 
art.115 alin.(1), lit.b)  din Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, 
republicata cu modificarile şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, 
adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 

reprezentare a Unităţii administrativ – teritoriale Mizil pentru anul 2019, în vederea 
desfăşurării în bune condiţii a activităţii juridice din cadrul Primăriei oraşului Mizil.  
 Art.2. Se mandatează Primarul oraşului Mizil, domnul Negraru Silviu – Călin  să 
încheie contractul având ca obiect serviciile juridice menţionate la art.1. 
 Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcţia economică. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul Primăriei 
Mizil, prin grija consilierului  juridic al Consiliului Local Mizil. 
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H O T Ă R Â R E 
 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/2017 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, a 
investiţiei ”Creșterea eficienței energetice în Spitalul Orășenesc ”Sfânta Filofteia” Mizil”, 
propusă a fi realizată printr-un proiect finanţat prin Programului Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
carbon, Domeniul major de intervenţie 3.1  – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,  Operaţiunea B Clădiri publice.  

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.03.2019; 
Având în vedere referatul nr. 14.749/06.03.2019 al D-şoarei. Sturz Petronela, Şef serviciu 

DIAMPE la Primăria Oraşului Mizil prin care solicită modificarea HCL nr. 126/2017 ca urmare a 
modificărilor indicatorilor de realizare/de proiect după implementarea măsurilor de creștere a 
eficienței energetice și a indicatorilor de proiect apărută în procesul de evaluare a proiectului  
”Creșterea eficienței energetice în Spitalul Orășenesc ”Sfânta Filofteia” Mizil”, aflat în etapa 
de contractare a finanțării prin POR 2014-2020; 

  În temeiul art. 36 alin (2) lit. b) şi alin (4) lit. d), art. 39, alin. (1) şi art. 45 din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legea administraţiei publice 
locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
 

H O T Ă R Â R E 
  Art. 1.  Articolul 2, pct.c) din Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 28.09.2017 se 
modifică  după cum urmează:  

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 
specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Indicatorii de realizare/de proiect după implementarea măsurilor de creștere a eficienței 

energetice (utilizând RES) 

   

Indicatori de realizare/ de proiect    

Indicator  

(exemplu) 

Valoarea 

indicatorului la 

începutul 

implementării 

proiectului 

Valoarea indicatorului 

la finalul 

implementării 

proiectului  

Reducere 
   

Valoare % 

   

Scăderea anuală estimată a 

gazelor cu efect de seră 

[echivalent to CO2/an ] 

238,98 30,04 208,94 87,43% 

   

Scăderea consumului anual de 

energie primară 

[kWh/an] 

1.418.406,34 195.967,16 1.222.439,19 86,18% 
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Scăderea consumului anual 

specific de energie primară 

pentru încălzire din surse 

neregenerabile 

[kWh/m2/an] 

701,92 39,70 662,22 94,34% 

   

Scăderea consumului anual de 

energie finală din surse 

neregenerabile[tep] 

97,905 10,66 87,25 89,11% 

   

 

Indicatorii de realizare/ de proiect dupa implementarea măsurilor de creștere a eficienței 

energetice (fara utilizare RES) 

   

Indicatori de realizare/ de proiect 

Indicator  

(exemplu) 

Valoarea 

indicatorului la 

începutul 

implementării 

proiectului 

Valoarea 

indicatorului la 

finalul 

implementării 

proiectului  

Reducere 

Valoare % 

Scăderea anuală estimată a 

gazelor cu efect de seră 

[echivalent to CO2/an ] 

238,98 93,47 145,52 60,89% 

Scăderea consumului anual de 

energie primară 

[kWh/an] 

1.418.406,34 565.544,27 852.862,07 60,13% 

Scăderea consumului anual 

specific de energie primară 

pentru încălzire din surse 

neregenerabile 

[kWh/m2/an] 

701,92 179,28 522,64 74,46% 

Scăderea consumului anual de 

energie finală din surse 

neregenerabile[tep] 

97,905 37,82 60,08 61,37% 

 

 

Indicatori de proiect 

[kWh/an] 

Consum anual de energie 

primara folosind surse 

regenerabile, din care: 

315.877,87 



 - pentru încălzire 157.998,53 

 - pentru acm 157.879,34 

 - electric (pentru iluminat) 0 

 
Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.126/28.09.2017 rămân valabile şi se aplică în 

continuare. 
 Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Oraşului 
Mizil prin serviciile specializate din cadrul Primăriei Orasului Mizil şi Secretarul Oraşului 
Mizil pentru comunicare. 
 
 
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                             Consilier                                                             SECRETAR, 
                    Dl. Crăciun Nicolai                                    jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
 
 
 
Mizil, 12.03.2019 
Nr. 22 
7. ex/Tehnored.  PV 

 La şedinţa au fost prezenţi  15 din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate de voturi 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

H O T Ă R Â R E 
privind darea în administrarea Spitalului Orășenesc„Sf. Filofteia” Mizil,  a 

imobilului în  suprafața de 47,41mp, situat în orașul Mizil, str. Spitalului,  nr 21, 
proprietatea publică a orașului Mizil    

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

12.03.2019; 
Având în vedere: 
- Expunerea de Motive nr.15.027/08.03.2019 a Primarului Orașului Mizil;  

     - adresa nr.11.734/29.01.2019 a Spitalului Orășenesc Sf. Filofteia Mizil prin care 
solicită redarea in administrare a  imobilului din str. Spitalului, nr. 21, pentru functionarea 
unui cabinet medical ; 

   -avizul secretarului orasului Mizil ; 
   - discuțiile purtate în ședința ordinară din data de 28.02.2019 ; 
   - avizele comisiilor de specialitate ; 

În temeiul art. 36 alin (2) lit. c) şi alin (5) lit. a), art. 45, alin.(3) și art.115, alin. (1), 
lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art. 1.  Se aprobă darea în administrarea Spitalului Orășenesc „Sf. Filofteia” Mizil 

a imobilului în suprafață de 47,41mp, situat în orașul Mizil, str. Spitalului, nr.21, 
proprietatea publică a orașului Mizil, identificat cu nr.cadastral 10430, ȋnscris ȋn cartea 
funciara nr. 3529 a orasului Mizil, conform schiței anexate. 

Art.2.  Se revocă art. 1 si 2 din  HCL nr.117/08.09.2017, prin care s-a aprobat 
relocarea CMI Dr. Achim Adela în acest imobil. 

Art.3.  Contractul de  concesiune  nr.15836/17.12.2004, se va modifica prin act 
adițional având ca obiect spațiul cu destinație cabinet medical în suprafață de 34,25 mp, 
situat în Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 114, proprietatea publică a orașului Mizil, în regim de 
tură-contratură, către CMI dr. Achim Adela și CMI dr. Dumitrescu V. Raluca-Alexandra. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica  Spitalului Orășenesc Mizil, CMI Dr. 
Achim Adela și CMI dr. Dumitrescu V. Raluca-Alexandra, Biroului Patrimoniu, 
Serviciului Taxe si Impozite Locale  și Institutiei Prefectului judetului Prahova, de către 
consilierul juridic al Consiliului Local Mizil  

 
 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                             Consilier                                                             SECRETAR, 
                    Dl. Crăciun Nicolai                                    jr. Tănase Loredana Marcela  
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 La şedinţa au fost prezenţi  15 din cei 17 consilieri  în funcţie  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică la nivelul Orașului Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019; 
Având în vedere: 

       - expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr.15.993/25.03.2019; 
 - Adresa nr. 698/22.03.2019 a D-nei. Toader Daniela, Director executiv al Direcției 

de Asistență Socială Mizil înregistrată la Primăria Mizil sub nr. 16.336/27.03.2019 prin 
care solicită aprobarea privind stabilirea componenței și modalitatea de organizare a 
echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;  

 - În conformitate cu prevederile art.112 alin.3 lit.o) din Legea nr. 292/2011 a 
asistenței sociale cu modificările si completările ulterioare, ale art.13 din Legea 
nr.217/R/2013 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice , cu modificările și 
completările ulterioare și ale art.1 și art.2 din Anexa la Ordinul nr. 2525/2018 privind 
aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică; 

  - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
  În temeiul prevederilor art. art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) - e), alin. (6) lit.a) pct.2 și 

alin. (7) lit. c, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, legea administraţiei publice locale, Consiliul 
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

  
  Art.1. - (1) Se aprobă componenţa echipei mobile pentru intervenția de urgență în 
cazurile de violență domestică în Orașul Mizil, în următoarea componență: 
1. Toader  Elena Daniela, Director executiv DAS Mizil - Coordonator echipă mobilă; 
2. Ionescu Emilia Manuela , inspector DAS Mizil - membru; 
3. Petrescu Dumitru Crisitian, Director executiv SPIL Poliția Locală Mizil; 
4. Polițist local de serviciu pe patrulă; 
5. Niță Ramona Iuliana, asistent medical comunitar; 
6. Ilie Elvira Adina, mediator sanitar; 
7. Lincan Georgiana, reprezentant E-Romnja; 
8. Tudorie Maria, psiholog colaborator autoritatea locală. 
(2) Atât coordonatorul, cât și ceilalți membrii ai echipei mobile, vor avea atribuțiile 
prevăzute de legislația în vigoare privind violența domestică și sunt cuprinse în procedura 
anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
  Art.2. Se împuternicește Direcția de Asistență Socială Mizil să încheie Acordul de 
colaborare cu reprezentanți ai diferitelor culte religioase reprezentative pe plan local, 
precum și reprezentanți ai unor instituții, asociații sau fundații cu activitate relevantă în 
domeniul violenței domestice, egalității de șanse între femei și bărbați, sprijinului 
umanitar, acțiunilor în domeniul caritabil. 
 Art.3. Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 
violență domestică în orașul Mizil, se realizează cu mijlocul de transport al Poliției Locale 
Mizil, care asigură supravegherea și protecția echipei mobile. 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


 Art.4. Direcţia de Asistență Socială Mizil va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul consilierului juridic al 
Consiliului Local, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Mizil, Direcției de 
Asistenţă Socială Mizil, Poliției Locale Mizil  şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Prahova.  
 
 
 
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                             Consilier                                                             SECRETAR, 
                    Dl. Crăciun Nicolai                                    jr. Tănase Loredana Marcela  
 
 
 
Mizil, 28.03.2019 
Nr. 24 
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 La şedinţa au fost prezenţi  16 din cei 17 consilieri  în funcţie  
Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate de voturi 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

H O T Ă R Â R E 
privind înregistrarea în proprietatea privată a Oraşului Mizil a terenului în suprafaţă 
de 1240 mp situat în Mizil, str. Decebal, Tarla 42, parcela din A 1438, cu destinația de 

cale de acces 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019; 
Având în vedere: 

 - expunere de motive a D-lui. Primar nr. 15.990/22.03.2019 
  - referatul nr. 15.889/21.03.2019, întocmit de Dl. Elisei Constantin referent de 
specialitate în cadrul biroului patrimoniu prin care aduce la cunoştinţă faptul terenul din 
str. Decebal, f.n nu a fost înregistrat în proprietatea privată a Oraşului Mizil;  
 În baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică. 
     - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. c), ale art. 45 alin. (3), art. 
115 şi ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă 
prezenta: 

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1. (1) Se aprobă înregistrarea în evidenţele proprietăţii private  a Oraşului Mizil 
a terenului în suprafaţă de 1240 mp, situat în Mizil, str. Decebal, Tarla 42, parcela din A 
1438, cu destinația de cale de acces. 

(2) Terenul se identifică conform schiţei anexă la prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă întocmirea documentaţiei cadastrale pentru înregistrarea terenului 

prevăzut la art.1, la OCPI Prahova. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţeaza 

compartimentele specializate: Urbanism, Patrimoniu, Cadastru, Achiziţii publice şi 
Direcţia economică. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea organizării concursului  pentru ocuparea postului vacant de biolog 
debutant din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil  

 
 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019; 
Având în vedere: 
-  expunerea de motive a Primarului orașului Mizil,nr.15.987/22.03.2019; 
- adresa nr. 2167/14.03.2019 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratat la 

Registratura Primăriei Oraşului Mizil sub nr. 15.287/14.03.2019 prin care solicită 
aprobarea pentru  organizarea  concursului pentru ocuparea unui post vacant de biolog 
debutant, menţionând că se încadrează în BVC  la capitolul cheltuieli de personal; 

- prevederile art.4 din OMS nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind 
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, 
farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor 
de şef de secţie, şef laborator şi şef compartiment din unităţile sanitare fără paturi, 
respectiv a funcţiei de framacist-şef  în unităţile sanitare publice cu paturi;  

- prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010; 
           - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 

În temeiul art. 36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, şi art.45 alin.1 ale Legii nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, legea administraţiei 
publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
  
 Art.1. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de biolog 

debutant  (poziția 92 în statul de funcții) din cadrul Spitalului Orășenesc Mizil. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se aplică până la ocuparea postului prin concurs. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil 
în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local 
Mizil. 
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JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL MIZIL 

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 

 
H O T Ă R Â R E 

privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât acela de locuinţă  pentru 
Organizaţiei PRO România - filiala Mizil pentru sediul organizaţiei 

 
Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019; 
Având în vedere: 
-  expunerea de motive a Primarului orașului Mizil, nr. 13.186/13.02.2019; 
- cererea formulată de către Dl. Leescu Dumitru, Președintele al Organizaţiei Locale 

PRO România - filiala Mizil, cu privire la posibilitatea închirierii unui spaţiu proprietatea 
Oraşului Mizil pentru sediu al organizaţiei; 

- referatul de specialitate nr. 13.186/14.02.2019 întocmit de dl. Elisei Constantin, 
referent de specialitate în cadrul Biroului Patrimoniu; 

- dispoziţiile art. 26 alin. (1)-(3) și 27 din Legea nr. 334/17.07.2006 republicată 
privind finantarea activităţii partidelor politice şi ale campaniilor electorale; 

- Hotărărea Guvernului României nr. 310/2007 cu privire la tarifele chiriilor ce se 
plătesc pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă; 

În conformitate cu prevederile art.23, alin.(1) și alin.(2), lit.c) și art.123, alin.(1) din 
Legea  nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata în 2007 cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
În temeiul art.115, alin.(1),lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administratiei 

publice locale, republicata în 2007 cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art. 1. La data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local 

nr. 138/31.10.2017 se revocă. 
Art.2. Se aprobă atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât acela de locuinţă, 

proprietate publică a Oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Mihai Bravu, nr.136, în suprafaţă 
de 12 mp, având nr.cadastral 21.176-C1, pentru sediul Organizaţiei PRO România - filiala 
Mizil, conform schiţei anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pentru spaţiul atribuit conform art. 2, Organizaţia PRO România - filiala 
Mizil va plăti chirie cu respectarea prevederilor legale privind închirierea spaţiilor 
destinate sediilor partidelor politice. 

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Impozite şi 
va stabili chiria conform HGR nr. 310/2007 şi va încheia contractul cu reprezentantul 
Organizaţiei PRO România - filiala Mizil. 

Art.5. Plata tuturor tuturor cheltuielilor legate de telecomunicaţii, energie electrică şi 
termică, gaze, apă, canal etc. ale unui partid cade în sarcina exclusivă a acestuia şi se face 
la tariful spaţiilor cu destinaţie de locuinţă.   

Art.6. Plata tuturor cheltuielilor de folosință a spațiului (cheltuieli de întreținere, 
reparații, precum și alte cheltuieli rezultate din folosința imobilului) cad în sarcina 
exclusivă a  Organizaţiei PRO România - filiala Mizil. 
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Art.7. La data încheierii contractului de închiriere, chiriaşul va constitui o garanţie 

egală cu contravaloarea chiriei pentru 3 (trei) luni, în favoarea deţinătorului spațiului, 
valabilă pe toată perioada derulării contractului de închiriere şi care se va reactulaliza 
anual conform prevederilor legale. 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Biroului Impozite si taxe şi Organizaţiei PRO 
România - filiala Mizil, de către consilierul juridic al Consiliului Local. 

 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ, 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL MIZIL 
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800 

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro 
 

H O T Ă R Â R E 
privind transformarea unor funcţii publice vacante grad superior în funcţii publice 
de grad inferior existentă în structura statului de funcţii al aparatului de specialitate 

al Primarului Oraşului Mizil    
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019; 
Având în vedere: 

- referatul nr.15.793 întocmit de Dna. Comănescu Mihaela, inspector resurse umane 
prin care aduce la cunostinţă faptul că în cadrul Serviciului amenajarea teritoriului, 
urbanism, patrimoniu, cadastru şi agricultură sunt aprobate 7 funcţii publice de execuție și 
una de conducere, fiind ocupate doar 3 şi având în vedere volumul mare de activităţi care 
se desfăşoară în cadrul serviciului, ceea ce presupune personal calificat, propune 
transformarea funcţiilor publice de execuție vacante de consilier, grad superior în consilier, 
grad profesional principal și grad asistent (studii superioare); 

În conformitate cu prevederile  art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

− avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
 În baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică. 

 În temeiul art. 36, alin 3, lit. b şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 – legea 
administratiei publice locale, republicata în 2007 cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă transformarea funcţiilor publice vacante de consilier, grad superior 

din cadrul Serviciului amenajarea teritoriului, urbanism, patrimoniu, cadastru şi 
agricultură  din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Mizil, în consilier, grad 
profesional principal și grad profesional asistent, conform anexei la prezenta hotărâre.  

Art.2. Biroul resurse umane, Biroul buget – contabilitate din aparatul propriu de 
specialitate al Primarului Oraşului Mizil,  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  
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H O T Ă R Â R E 

privind concesionarea prin licitaţie publică  a suprafeţei de teren de 3 m2, situată în Mizil, 
str. Cuza Vodă, nr.9, bl. 34 , sc.B,  parter Tarla 57, parcela Cc1851 teren proprietate privată 

a oraşului Mizil  
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019; 
Având în vedere: 
- expunere de motive a Primarului Orașului Mizil, nr.15.991/22.03.2019; 

 - cererea nr. 15.408/15.03.2019 a D-lui. Tenechiu Rafael, domiciliat în oraşul Mizil, str. 
Cuza Vodă, nr. 9 bl.34, sc.B, ap.22 prin care solicită concesionarea suprafeţei de teren de 3 mp 
situată adiacent apartamentului proprietate personală pentru construirea unui balcon; 
 - raportul de specialitate nr. 31.593/20.03.2019 întocmit de Dna. Răduna Veronica Arhitect 
Șef al Orașului Mizil  prin care precizează că terenul în suprafată de 3mp este proprietatea privată 
a oraşului Mizil  şi este înscris în cartea funciară nr. 22990 UAT Mizil; 
 - prevederile art. 15 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 
 - prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001, legea administraţie publice locale, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile OUG nr. 56/2006 privind regimul juridic al concesiunilor; 
           - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 

În temeiul art. 36, alin (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b) şi art. 45 alin (1) din  Legea 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, legea administraţiei publice 
locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 3m2, 
situată în Mizil, str. Cuza Vodă, nr.9, bl.34, sc.B, Tarla 53, parcela Cc1759/1, având nr. cadastral 
22.990, teren proprietate privată a oraşului Mizil pentru construirea unui balcon. 
 (2) Suprafaţa de teren, care se concesionează, se identifică conform schiţei anexă la 
prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă caietul de sarcini, anexa 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
Art.2. Preţul de pornire la licitaţie va fi cel stabilit de evaluatorul autorizat, în condiţiile 

legii, prin raportul de evaluare, însuşit şi aprobat de Consiliul Local Mizil. 
Art.3. Concesiunea se acordă pe durata existenţei construcţiei. 
Art.4.  Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate de către consilierul juridic 

din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local. 
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H O T Ă R Â R E 
privind concesionarea prin licitaţie publică  a spațiului cu destinația de cabinet medical în 
suprafață de 12mp,  proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Mihai Bravu, 

nr.114 (Policlinica Orașului Mizil)  
 
  

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 15.988/22.03.2019; 

- cererea nr. 15.288/14.03.03.2019 a D-nei. Petrescu Felicia Ioana , reprezentant legal al 
CMI dr. Petrescu Felicia Ioana cu sediul în Mizil, str. Mihai Bravu, nr.114 prin care solicită 
atribuirea unui spațiu în suprafață de 12mp din cadrul policlinicii pentru extinderea cabinetului; 

-  referatul nr. 15.840/21.03.2019 întocmit de Dl.Elisei Constantin  prin care precizează că 
spațiu este proprietatea privată a oraşului Mizil  conform HCL nr.89/14.02.2004 şi este înscris în 
cartea funciară nr. 20.773 UAT Mizil; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu 
destinația de cabinete medicale; 
 - prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001, legea administraţie publice locale, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile OUG nr. 56/2006 privind regimul juridic al concesiunilor; 
   -  avizul comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
 În temeiul art. 36, alin (2) lit.c), alin (5) lit.a, art. 45, alin. (3) şi art.115 alin.(1), lit.b)  din 
Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile şi 
completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a spațiului cu destinația de cabinet 
medical, în suprafață de 12 mp proprietate privată a orașului Mizil, situat în Mizil,  str. Mihai 
Bravu, nr.114 (Policlinica Orașului Mizil), având nr. cadastral 20773. 
 (2) Spațiu care se concesionează, se identifică conform schiţei anexă la prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă caietul de sarcini, anexa 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
Art.2. Preţul de pornire la licitaţie va fi cel stabilit de evaluatorul autorizat, în condiţiile 

legii, prin raportul de evaluare, însuşit şi aprobat de Consiliul Local Mizil. 
Art.3. Durata concesiunii va fi de 15 ani, putând fi prelungită pentru o perioadă egală cu 

cel mult jumătate din durata inițială. 
Art.4.  Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate de către consilierul juridic 

din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local. 
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H O T Ă R Â R E 
privind concesionarea prin licitaţie publică  a spațiului cu destinația de cabinet medical în 

suprafață de 14,18mp,  proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Mihai 
Bravu, nr.114 (Policlinica Orașului Mizil)  

 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Oraș Mizil, nr. 15.989/22.03.2019; 

 - cererea nr. 15.802/21.03.2019 a D-nei. Achim Adela, reprezentant legal al CMI dr. Achim 
Adela cu sediul în Mizil, str. Mihai Bravu, nr.114 prin care solicită atribuirea unui spațiu în 
suprafață de 14,18mp din cadrul policlinicii pentru extinderea cabinetului; 
 - referatul nr. 15.841/21.03.2019 întocmit de Dl.Elisei Constantin  prin care precizează că 
spațiu este proprietatea privată a oraşului Mizil  conform HCL nr.89/14.02.2004 şi este înscris în 
cartea funciară nr. 20.773 UAT Mizil; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu 
destinația de cabinete medicale; 
 - prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001, legea administraţie publice locale, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile OUG nr. 56/2006 privind regimul juridic al concesiunilor; 
   -  avizul comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
 În temeiul art. 36, alin (2) lit.c), alin (5) lit.a, art. 45, alin. (3)şi art.115 alin.(1), lit.b)  din 
Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile şi 
completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a spațiului cu destinația de cabinet 
medical, în suprafață de 14,18 mp proprietate privată a orașului Mizil, situat în Mizil,  str. Mihai 
Bravu, nr.114 (Policlinica Orașului Mizil), având nr. cadastral 20773. 
 (2) Spațiu care se concesionează, se identifică conform schiţei anexă la prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă caietul de sarcini, anexa 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
Art.2. Preţul de pornire la licitaţie va fi cel stabilit de evaluatorul autorizat, în condiţiile 

legii, prin raportul de evaluare, însuşit şi aprobat de Consiliul Local Mizil. 
Art.3. Durata concesiunii va fi de 15 ani, putând fi prelungită pentru o perioadă egală cu 

cel mult jumătate din durata inițială. 
Art.4.  Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate de către consilierul juridic 

din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local. 
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H O T Ă R Â R E 

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a terenului, în suprafaţă de 15mp, 
situat în Oraşul Mizil, str. Mihai Bravu, Tarla 30, Parcela Cc 867, teren proprietate privată 

a Oraşului Mizil în vederea construirii unui garaj metalic cu caracter provizoriu 
 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2019; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a Primarului Oraș Mizil, nr. 15.989/22.03.2019; 

    - cererea nr. 15.289/14.03.2019 a D-lui. Perșinaru Gheorghe domiciliat în Mizil, str. Mihai 
Bravu, bl.112, ap.8, et.1, sc.A prin care solicită închirierea unui teren în suprafaţa de 15mp pentru 
construirea unui garaj metalic cu caracter provizoriu; 

    - raportul de specialitate nr. 15.289/20.03.2019 întocmit de Dna. Răduna Veronica, Arhitect 
șef la Primăria Mizil, prin care propune închirierea terenului în suprafaţa de 15 mp, situat în str. 
Mihai Bravu, Tarla T30, parcela Cc867, înscris în cartea funciară sub nr. 22.989 care se identifică 
conform schiţei anexă la raport, îndeplinind toate condițiile de conformare și amplasare conform 
PUG și RLU; 

  -  avizul comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local Mizil; 
În temeiul art. 36, alin (2) lit.c), alin (5) lit.a, art. 45, alin. (3)şi art.115 alin.(1), lit.b)  din 

Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile şi 
completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 Art.1. (1) Se scoate la licitaţie publică în vederea închirierii a terenului, în suprafaţă de 
15mp, situat în Oraşul Mizil, str. Mihai Bravu, Tarla 30, Parcela Cc 867 , teren proprietate privată 
a Oraşului Mizil în vederea construirii unui garaj metalic cu caracter provizoriu. 

(2) Terenul se identifică conform schiţei anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Construcţia garajului va respecta aliniamentului şi forma garajelor existente. 

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în 
suprafaţă de 15mp, situat în Oraşul Mizil, str. Mihai Bravu, Tarla 30, Parcela din Cc 867 , teren 
proprietate privată a Oraşului Mizil în vederea construirii unui garaj metalic cu caracter 
provizoriu, anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 7,27 lei/mp/an la care se adaugă anual 
indicele de inflaţie. 

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Urbanism pentru 
procedura de închirierii prin licitaţie publică a terenului, și de Biroul Impozite şi Taxe  pentru 
procedura încheierii contractului de închiriere. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către consilierul juridic al Consiliului Local 
compartimentelor prevăzute la art.4. 
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H O T Ă R Â R E
privind aprobarea bugetului local al oraşului Mizil precum şi bugetul instituţiilor finanţate

integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.04.2019;
Având în vedere:

      - expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr.18.030/17.04.2019;
-  raportul de specialitate nr.  17.960/15.04.2019 al Direcției economice prin care solicită

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli şi bugetului instituţiilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii, al  Orasului Mizil pe anul 2019;

- prevederile Legii nr. 50/2019 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, Scrisoarea
MFP nr. 462650/15.03.2019 privind metodologia de întocmire a bugetului pe anul 2019;

-  Decizia  Directorului  General  nr.  3997/20.03.2019,  Hotărârea  Consiliului  Județean
Prahova  nr.18/22.03.2019  privind  repartizarea  pe  unități  administrativ  -  teritoriale  a  sumelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019, Scrisoarea Consiliului Județean
Prahova nr. 6725/27.03.2019 înregistrată la DGRFP Ploiești sub nr. 11.606/28.03.2019 și la ATCP
sub nr. 3171/28.03.2019;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale

modificată si  completată ;
   În temeiul art. 36 alin (4), lit.a),  art. 45, alin. (2), lit a) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.

215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  legea  administraţiei  publice
locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă  bugetul de venituri și cheltuieli al Orașului Mizil, pe anul 2019, conform
anexelor 1, și 2,  parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă lista obiectivelor de investiții, conform anexei nr. 3 parte integranta din
prezenta hotărâre; 

Art.3.  Se  aprobă  bugetul  instituțiilor  și  activitatilor  finantate  integral  sau  parțial  din
venituri proprii,  conform anexelor nr. 4 și 5, parte integranta din prezenta hotărâre .

Art.4.  Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil și instituțiile publice din
subordinea  Consiliului Local vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  Direcţiei  economice  din  cadrul  Primăriei
Oraşului Mizil și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local de către consilierul juridic
al Consiliului Local Mizil.
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H O T Ă R Â R E
privind concesionarea prin licitație publică a suprafeţei  de teren de 18 mp, situată în Mizil,

str. Blajului nr. 3-5, proprietate publică a oraşului Mizil, în vederea extinderii  spaţiului
comercial

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.04.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului orașului Mizil, nr. 18.035/17.04.2019;
-  cererea  nr.  16.295/27.03.2019  a  D-nei.  Georgta  Sîrbu-Simion,  Administrator  la  S.C.

Zinol - Trans SRL Ploiești prin care solicită concesionarea suprafeței de 18 mp ca diferență în
plus la măsurătorile cadastrale;

- referatul nr. 16.996/04.04.2019  întocmit de d-l. Elisei Constantin referent de specialitate
în cadrul biroului de patrimoniu din aparatul de specialitate al Primarului;

In conformitate cu prevederile:
- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
-  O.U.G.  nr.54/2006  privind  regimul  contractelor  de  concesiune  de  bunuri  proprietate

publica;
    - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a), ale art. 45 alin. (3) și art. 115
din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1 (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de  18 mp,
situată în Mizil, str. Blajului nr. 3-5, proprietate publică a oraşului Mizil, înscris în cartea funciară
nr. 20.752, având nr. cadastral 20.752, în vederea extinderii spaţiului comercial.
        (2) Suprafata de teren, care se concesionează, se identifică conform schiţei anexa la prezenta
hotărâre.

(3) Se aprobă caietul de sarcini, anexa 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
Art.2. Perioada pentru care se va încheia contractul de concesiune este de 49 ani.
Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei publice va fi cel stabilit de evaluatorul autorizat,

în condiţiile legii, prin raportul de evaluare, însuşit şi aprobat de Consiliul Local Mizil.
Art.4.  Primarul  oraşului  Mizil  va  numi  prin dispozitie  comisia  de  licitaţie,  care  se  va

ocupa de întocmirea tuturor formalităţilor pentru concesionarea suprafeţei de teren menţionate.
Art.5. Prezenta hotarare se va comunica persoanelor interesate de către consilierul juridic

din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local.
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H O T Ă R Â R E
privind aprobarea cheltuielilor cu asistența juridică  și asistența medicală pentru

victimele violenței domestice 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.04.2019;
Având în vedere:
-  expunerea de motive a Primarului orașului Mizil,nr.17.263/12.04.2019;
- Adresa nr. 699/22.03.2019 a D-nei. Toader Daniela, Director executiv al direcției

de Asistență Socială Mizil prin care solicită aprobarea cheltuielilor cu întocmirea actelor
juridice și asistența medicală pentru victimele violenței domestice;

  - În conformitate cu prevederile  art.13, alin.1). lit.h și h1 din Legea nr.217/R/2013
pentru  prevenirea  şi  combaterea  violenţei  domestice  ,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;
           - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;

În temeiul prevederilor art. art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit.a) pct.2, art.
45 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil,
adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
 Art.1.  Se  aprobă  cheltuielile cu  asistența  juridică  și  asistența  medicală  pentru

victimele violenței domestice în sumă maximă de 1000 de lei pentru fiecare caz.
Art.2. Sumele prevăzute la art. 1 se vor acorda prin Dispoziție emisă de Primarul

Orașului Mizil, care va avea la bază următoarele documente:
- sesizarea cazului de violență domestică;
- fișa de evaluare a gradului de risc întocmită conform legii;
- documentele de identitate ale victimelor violenței domestice;
- ancheta socială întocmită de salariații DAS cu atribuții în domeniu cu propunerea sumei
ce urmează a fi acordată;
- documente justificative ale cheltuielilor, dacă acestea pot fi prezentate.

Art.3 Finanțarea cheltuielilor prevăzute la art.1 se vor face din bugetul cu destinația
de ajutoare de urgență.

Art.4. Direcţia de Asistență Socială Mizil va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.5.  Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  consilierului  juridic  al

Consiliului Local,  în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Mizil, Direcției de
Asistenţă Socială Mizil, Direcției economice şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Prahova. 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
                    Dl. Ciobanu Marian                                  jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 23.04.  2019
Nr. 35
6. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  13 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 86/28.06.2018  prin care s-a

aprobat  scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării prin licitaţie publică a
unui teren în suprafaţă de 229mp situată în Mizil, Tarla 43, parcela 1502/1, teren

proprietate privată a Oraşului Mizil 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.04.2019;
Având în vedere:

  -  referatul  nr.  17.221/08.04.2019  al  D-lui.  Elisei  Constantin  prin  care  aduce  la
cunoștință  că  prin  HCL nr.  86  /28.06.2018  nu  s-a  aprobat  și  perioada  de  achitare  a
redevenței și  solicită modificarea  HCL nr. 86/28.06.2018 ;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În conformitate cu prevederile art.36,  alin 5, lit. “b” şi art. 45, alin (3) și  art.115,

alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata în
2007 cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă
prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 86/28.06.2018
se modifică şi completează, după cum urmează:
„I.7. Plata redevenței valorii totale a concesiunii se va face în termen de maxim 10 ani.”

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 86/28.06.2018 rămân valabile şi se aplică în
continuare.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
                    Dl. Ciobanu Marian                                  jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 23.04.  2019
Nr. 36
6 ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  13 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia”

Mizil 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.04.2019;
Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 17.959/15.04.2019;
-  adresa  nr.  2402/22.03.2019  a  Spitalului  Orăşenesc  Mizil  înregistratată  la

registratura  Primăriei  Orașului  Mizil  sub  nr.15.998/25.03.2019  prin  care  solicită
transformarea unui  post de infirmieră ca urmare a trecerii în grad profesional superior a
titularei postului;

- prevederile art. 15 lit  b, din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind ansamblul de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale;

 - prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010;
 - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În temeiul art. 36, alin (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b), art. 45 alin (1)  şi

art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata
în  2007  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil,
adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se  aprobă  modificarea  statului  de  funcţii  al  Spitalului  Orăşenesc
,,Sfânta Filofteia” Mizil prin transformarea a 1 (un) post de infirmieră debutant (poziția 46
în statul de funcții) în 1 (un) post de infirmieră.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia”
Mizil în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local
Mizil.

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
                    Dl. Ciobanu Marian                                  jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 23.04.  2019
Nr. 37
6 ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  13 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții

“Extindere rețea apă și canalizare zona cartier Oraș Mizil”

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.04.2019;
Având în vedere:
 -  referatul  nr.  18.372/23.04.2019  al  D-șoarei.  Sturz  Petronela  Șef  Serviciu

DIAMPE, prin care solicită inițierea unui proiect de hotărâre, în regim de urgență, pentru
aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea apă
și canalizare zona cartier Oraș Mizil”ca urmare a modificărilor intervenite potrivit OUG
nr. 114/2018 privind modificarea Legii nr, 53/2003 privind Codul muncii;

În  conformitate  cu  prevederile  OUG  nr.  114/2018  privind  modificarea  Legii
nr.53/2003 privind Codul muncii;

În conformitate cu prevederile HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În temeiul art. 36, alin (1), art. 45 alin (1) și art.115,  alin. (1) lit.b) din  Legea nr.
215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările   ulterioare,  legea  administraţiei
publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se  aprobă  devizul  general  actualizat  al obiectivului  de  interes  public
“Extindere rețea apă și canalizare în zona cartier Oraș Mizil”  în sumă 1.949.248,29 lei
inclusiv TVA, din care C+M 1.717.005,95 lei, conform devizului anexat, parte integrantă
la prezenta hotărâre.

Art.2.  Prezenta  hotărâre  va  fi  dusă  la  îndeplinire  de  Direcţia  economice  și
Serviciului dezvoltare, investitii, achizitii, mediu si proiecte europene din cadrul Primariei
orasului  Mizil.

            
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
                    Dl. Ciobanu Marian                                  jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 23.04.  2019
Nr. 38
6 ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  13 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/20.06.2018  privind aprobarea
documentației tehnico – economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici ai
investiției „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Liceului Tehnologic

”Tase Dumitrescu” Mizil” 

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  de  îndată  din  data  de
09.05.2019;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 19.032/07.05.2019;
- referatul nr. 18.888/07.05.2019 al D-şoarei. Sturz Petronela, Şef serviciu DIAMPE

la  Primăria  Oraşului  Mizil  prin  care  solicită  modificarea  HCL nr.  72/20.06.2018  prin
corectarea  indicatorilor  minimali,  respectiv  indicatori  de  performanță  -  elemente
fizice/capacități  care  să  indice  atingerea  țintei  obiectivului  de  investiții  și  după  caz
calitativi în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare,
acestea fiind cerute prin solicitarea de clarificări 6 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud - Muntenia;

 În temeiul art. 36 alin (2) lit. b) şi alin (4) lit. d), art. 39, alin. (1) şi art. 45 din Legea
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legea administraţiei
publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art. 1.  Articolul 2, pct.b) din Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 20.06.2018 se
modifică  după cum urmează: 
b)  indicatori  minimali,  respectiv  indicatori  de  performanţă  –  elemente  fizice/capacităţi
fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii – şi, după caz, calitativi, în
conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

INDICATORI Valoare la începutul
perioadei

deimplementare

Valoare la
sfârşitul

perioadei de
implementare

Rezultat imediat (direct)
Construcţie cu acoperiş tip terasă 0 1
Construcţie cu acoperiş tip şarpantă 0 1
Amenajări  exterioare  (împrejmuiri,  alei,

borduri, corpuri de iluminat exterior)

0 1

Rampă pentru persoane cu dizabilităţi 0 2
Teren de sport 0 1
Rezultate induse (indirecte)
Număr elevi 0 700

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.72/20.06.2018 rămân valabile şi se aplică în
continuare.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Oraşului
Mizil prin serviciile specializate din cadrul Primăriei Orașului Mizil şi Secretarul Oraşului
Mizil pentru comunicare.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
                           Dl. Iacob Dan                                        jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 09.05.  2019
Nr. 39
7. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  12 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate de voturi



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Raportului de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva
incendiilor pe anul 2018, a Planului pentru asigurarea resurselor umane şi materiale

necesare gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2019, a Planului de analiza
şi acoperire a riscurilor al Orasului Mizil precum şi Informarea privind activităţile de

protecţie civilă, apărare împotriva incendiilor şi securitatea şi sănătatea în muncă, pe anul
2018

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019;
Având în vedere:

      - expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr.20.280/23.05.2019;
-  adresa nr. 18.448/24.04.2019 înaintată de d-l Dragnea Stelian – inspector protecţie civilă,

prin care solicită aprobarea Informării privind activităţile  de protecţie civilă, apărare împotriva
incendiilor şi securitatea şi sănătatea în muncă, desfăşurate la nivelul oraşului Mizil pe anul 2018
precum şi Raportul de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor pe anul 2019,
a  Planului  pentru  asigurarea  resurselor  umane  şi  materiale  necesare  gestionării  situaţiilor  de
urgenţă elaborate pentru anul 2019, a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor al Orasului
Mizil;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
În  conformitate  cu  prevederile  art.10,  lit.h)  şi  art.  25,  lit.b)  din  Legea  nr.481/2004  a

protecţiei  civile,  republicată  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  a  Legii  nr.  307/2006
privind  apărarea  împotriva  incendiilor,  cap.II,art.27,  alin.1,  lit.e)  ,  a  prevederilor  Legii  nr.
319/2006  privind  securitatea  şi  sănătatea  în  muncă,  O.M.A.I  nr.  163/2007  pentru  aprobarea
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, art. 14, lit.c;

În temeiul art. 36, alin. (1) precum şi ale art.115, alin. (1) lit.b) ale Legii nr.215/2001 –
legea administraţiei publice locale,  republicata în 2007, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.1.  Se  aprobă  Informarea  privind  activităţile  de  protecţie  civilă,  apărare  împotriva

incendiilor şi securitate şi sănătate în muncă, desfăşurata la nivelul oraşului Mizil pe anul 2018.
Art.2. Se aprobă Raportul de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor

pe anul 2018.
Art.3.  Se  aprobă  Planul  pentru  asigurarea  resurselor  umane  şi  materiale  necesare

gestionării situaţiilor de urgenţă elaborate pentru anul 2019.
Art.4. Se aprobă Planul de analiza şi acoperire a riscurilor al Orasului Mizil.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului de Protecţie Civilă de către

consilierul juridic din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Mizil.

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                Consilier                                                             SECRETAR,
                          Dl. Iacob Dan                                           jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 30.05.  2019
Nr. 40
6. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  14 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea execuţiei investiţiilor care se regăsesc în planul de investitii pe anul 2019

la nivelul sistemului de alimentare cu apă şi canalizare al oraşului Mizil 
de către S.C. HIDRO PRAHOVA S.A

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului orașului Mizil, nr. 20.278/23.05.2019;
-  adresa nr. 2333/523/DT/19.04.2019 a S.C. Hidro Prahova S.A înregistrată la Primăria

Oraşului Mizil sub nr.18.515/24.04.2019 prin care solicită aprobarea propunerilor de investiţii
cuprinse în Planul de investiţii pe anul 2019 cu finanţare din surse proprii şi Fond IID;

   -  referatul  nr.  20.27323.05.2019 întocmit  de D-șoara.  Sturz Petronela prin care solicită
inițierea  unui  proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  planului  de  investiții  pe  anul  2019  cu
investițiile aferente Orașului Mizil, respectiv reabilitare parc contoare apă la nivel branșament și
înlocuire conductă distribuție apă și branșamente pe Bd. Gării (atapa aII-a).

-  prevederile  Legii  nr.51/2006, republicată în 2013,  a serviciilor comunitare de utilitati
publice si de prevederile Legii nr.241/2006, republicata în 2013, privind serviciul de alimentare
cu apa si canalizare; 
    - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;

 În temeiul art. 36 alin.(2),lit.d) si alin.(6),  pct.3 şi alin. (7) lit. a) şi c) şi art. 45 alin.(1) din
Legea  nr.215/2001,republicata,cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  privind  administratia
publica locala, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă execuţia investiţiilor care se regăsesc în planul de investiţii pe anul 2019
la nivelul sistemului de alimentare cu apă şi canalizare al oraşului Mizil  de către S.C. Hidro
Prahova S.A cu finanţare din surse proprii și Fond IID,  conforn anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2.  Se  aprobă  ca  în  proiectarea  şi  realizarea  investiţiilor,  soluţiile  de  amplasare  a
conductelor trebuie să fie exclusiv în zona de trotuar a străzilor menţionate, cu aducerea străzii la
starea iniţială, anterioară execuţiei lucrărilor.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică S.C. HIDRO PRAHOVA S.A, Serviciului DIAMPE
din cadrul Primăriei Orasului Mizil prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil.

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
                           Dl. Iacob Dan                                         jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 30.05.  2019
Nr. 41
7. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  14 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea organizării concursului  pentru ocuparea unui post cu 1/2  de

normă de medic specialist din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019;
Având în vedere:
-  expunerea de motive a Primarului orașului Mizil,nr. 20.275/22.05.2019;
-  adresa  nr.  4012/10.05.2019  a  Spitalului  Orăşenesc  Mizil  înregistratat  la

Registratura  Primăriei  Oraşului  Mizil  sub  nr.  19392/13.05.2019  prin  care  solicită
aprobarea pentru  organizarea  concursului pentru ocuparea unui post cu 1/2 normă  de
medic specialist  chirurgie generală,  menţionând că se încadrează în BVC  la capitolul
cheltuieli de personal;

    - prevederile art.15 din HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare  a  OUG  162/2008  privind  transferul  dansamblului  de  atribuții  și  competențe
exercitate de MS către autoritățile publice locale, cu modificările și completările ulterioere
și  prevederile  art.4  din  OMS  nr.  869/2015  pentru  aprobarea  metodologiilor  privind
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist,
farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor
de  şef  de  secţie,  şef  laborator  şi  şef  compartiment  din  unităţile  sanitare  fără  paturi,
respectiv a funcţiei de framacist-şef  în unităţile sanitare publice cu paturi; 

- prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010;
           - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;

În temeiul art. 36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, şi art.45 alin.(1) şi art. 115
alin.(1)  lit.  b)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă organizarea  concursului  pentru  ocuparea  unui  post  cu  1/2   de
normă  de  medic  specialist  chirurgie  generală  în  cadrul  Compartimentului  chirurgie
generală (poziția 50 în statul de funcții).

Art.2. Prezenta hotărâre se aplică până la ocuparea postului prin concurs.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil

în  vederea  punerii  ei  în  executare,  prin  grija  consilierului  juridic  al  Consiliului  Local
Mizil.
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H O T Ă R Â R E
privind înregistrarea în proprietatea  publică a Oraşului Mizil a suprafeţei de teren

de 1.749 mp ( diferență teren internat Școala nr.1) situat în Mizil, str. Mihai Bravu,fn

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 20.276/23.05.2019 a Primarului Orașului Mizil;
-  referatul  nr.  19.914/20.05.2019 întocmit  de  Dl.  Elisei  Constantin,   referent  de

specialitate Biroul patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului
Mizil, prin care solicită înregistrarea în evidenţele patrimoniului public al Oraşului Mizil a
suprafeţei  de  teren  de  1749mp situată  în  Mizil,  str.  Mihai  Bravu,  rezultată  în  plus  la
măsurătorile  cadastrale,  în  vederea  înscrierii  în  cartea  funciară  a  imobilului  „teren
internat”;

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
și completările ulteioare;

- prevederile Legii nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările

ulterioare;
-  prevederile  art.36,  lit.c)  din  Legea  nr.  215/  2001,  legea  administrației  publice

locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mizil;
 În temeiul art. 45 alin (3) și ale art. 115,alin. (1), lit.b) din Legea nr.215/2001 –

legea administratiei  publice locale,  republicata  în  2007 cu modificările  şi  completările
ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă înregistrarea în evidenţele proprietăţii publice a Oraşului Mizil a
suprafeţei de teren de 1.749 mp (diferență teren internat Școala nr.1), situată în Mizil, str.
Mihai Bravu,fn.

Art.2.Se aprobă întocmirea documentaţiei cadastrale pentru înregistrarea terenului
prevăzut la art.1, la OCPI Prahova.

Art.3.  Biroul  patrimoniu  va  face  demersurile  necesare  pentru  îndeplinirea
procedurilor  legale,  prin  intermediul  Consiliului  Judeţean  Prahova,  pentru  modificarea
corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 515/2009.
 Art.4.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  de  către  consilierul  juridic  al  Consiliului
Local Mizil, Biroului Patrimoniu și Biroului buget – contabilitate în vederea punerii ei în
executare
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H O T Ă R Â R E
 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al D-lui. Militaru

Valentin - Mihnea și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local Mizil 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019;
Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 20.524/29.05.2019;
-  referatul nr. 20.525/29.05.2019 întocmit de Dna. Tănase Loredana, Secretarul Orașului

Mizil  prin care solicită ca, în conformitate cu dispozițiile Legii  nr.  393/2004 privind Statutul
aleșilor locali,  să se ia act de demisia din funcția de consilier local  înaintată de Dl.  Militaru
Valentin - Mihnea și promovarea unui proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier al acesteia și vacantarea locului de consilier local.

În conformitate cu prevederile:
-  Legii  nr.  215/2001 privind  administrația  publică  locală,  republicată  cu modificările  și

completările ulterioare;
- art. 9, alin (2), lit. a) și art.  12 alin.(1) și (2), din Legea nr. 393/2004 privind Statutul

aleşilor locali, modificată și completată;
-  Ordonanței  Guvernului  nr.  35/2002,  privind  aprobarea  Regulamentului-cadru  de

organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
-  Legii  nr.  115/2015  pentru  alegerea  autorităților  administrației  publice  locale,  cu

modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale,

republicata în 2007 cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil,
adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se constată  încetarea de drept a mandatului  de consilier local al  D-lui.  Militaru
Valentin -  Mihnea din cadrul Consiliului Local al orașului Mizil,  din partea Partidului  Social
Democrat.

Art.2. Se declară vacant locul de consilier local al D-lui. Militaru Valentin - Mihnea în
Consiliul Local al orașului Mizil.

Art.3 Secretarul Orașului Mizil  va înainta Comisiei de validare  a mandatelor de consilier
din  cadrul  Consiliului  Local  al  orașului  Mizil,  nominalizata  prin  HCL  nr.  63/21.06.2016,
modificată  prin  HCL nr.  28/28.02.2018,   documentaţia  în  vederea  validării  mandatului  de
consilier local pentru supleantul de pe lista Partidului  Social Democrat – Organizaţia orășenească
Mizil.
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H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  încheierii Acordului de parteneriat revizuit între Orașul Mizil și

Spitalul Orășenesc „Sfânta Filofteia”Mizil , în vederea implementării în comun a
proiectului „Reabilitare, extindere și dotare intrastructură Ambulatoriu Integrat din

cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova” 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019;
Având în vedere:
- referatul nr. 20.475/28.05.2019 întocmit de D-șoara. Sturz Petronela, Șef Serviciu

Dezvoltare,  investiții,  achiziții  publice,  mediu  și  proiecte  europene,  prin  care  solicită
inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de parteneriat reviziut cu
Spitalul Orășenesc Mizil pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare, extindere
și  dotare  intrastructură  Ambulatoriu  Integrat  din  cadrul  Spitalului  Orășenesc  „Sfânta
Filofteia” Mizil,  județul Prahova” prin accesarea de fonduri  europene prin POR 2014-
2020,  Axa  prioritară  8  -   Dezvoltarea  infrastructurii  sanitare  și  sociale  ca  urmare  a
solicitării de clarificări nr.1;

În temeiul art. 36, alin (1), art. 45 alin (1) și art.115,  alin. (1) lit.b) din  Legea nr.
215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările   ulterioare,  legea  administraţiei
publice locale, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art 1. Se aprobă încheierea Acordul de parteneriat revizuit între Orașul Mizil - lider
de  proiect  şi  Spitalul  Orășenesc  „Sfânta  Filofteia”  Mizil  –  partener,  în  vederea
implementării  în  comun  a  proiectului  „Reabilitare,  extindere  și  dotare  intrastructură
Ambulatoriu  Integrat  din  cadrul  Spitalului  Orășenesc  „Sfânta  Filofteia”  Mizil,  județul
Prahova”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2.  Se  împuternicește  domnul  Negraru  Silviu  -  Călin,  primar  al  Unității
Administrativ Teritoriale Orașul Mizil să semneze acordul de parteneriat în formă finală a
proiectului „Reabilitare, extindere și dotare intrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul
Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova”.

Art. 3. Serviciul dezvoltare, achiziţii publice, investiţii, mediu şi proiecte europene
precum şi Direcţia economică din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Mizil vor
duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
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H O T Ă R Â R E
privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2019

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019;
Având în vedere:
- expunere de motive nr. 20.575/29.05.2019 a Primarului Orașului Mizil;
-  Raportul  de specialitate nr.  20.368/24.05.2019 întocmit  de Direcţia economică,

prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru  rectificarea bugetului local pe
anul 2019;

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată şi  completată, precum şi ale Legii nr. 2/2018 pentru aprobarea bugetului de
stat pe anul 2018 și ale Legii nr. 227 privind Codul fiscal;

 În temeiul art 36 alin (4)  si  art. 45, alin. (2), lit a) din Legea nr.215/2001 – legea
administraţiei  publice  locale,  republicata  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
Consiliului Local al oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se  aprobă  rectificarea  bugetului  local  al  oraşului  Mizil,  pe  anul  2019,
conform anexelor  1, 2,3 4 și 5, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  Direcţiei  economice  prin  grija
consilierului juridic al Consiliului Local Mizil.
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H O T Ă R Â R E
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici

actualizați   pentru obiectivul de investiții  „Construirea unei platforme comunale de
depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în Orașul Mizil, județul Prahova” 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019;
Având în vedere:

- referatul nr. 20.589/29.05.2019 al D-șoarei. Sturz Petronela Șef Serviciu DIAMPE,
prin care solicită inițierea unui proiect de hotărâre, în regim de urgență, pentru aprobarea
devizului  general  actualizat  pentru  obiectivul  de  investiții  „Construirea  unei  platforme
comunale  de  depozitare  și  gospodărire  a  gunoiului  de  grajd  în  Orașul  Mizil,  județul
Prahova”   ca  urmare  a  modificărilor  intervenite  potrivit  OUG  nr.  114/2018  privind
modificarea Legii nr, 53/2003 privind Codul muncii;

În  conformitate  cu  prevederile  OUG  nr.  114/2018  privind  modificarea  Legii
nr.53/2003 privind Codul muncii;

În conformitate cu prevederile HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În temeiul art.115, alin. (1) lit.b) al Legii nr.215/2001 – legea administratiei publice
locale, republicata in 2007, Consiliului Local al oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici actualizați
pentru obiectivul de investiţii  „Construirea unei platforme comunale de depozitare și
gospodărire a gunoiului de grajd în Orașul Mizil, județul Prahova”, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului
Local,  în  vederea  ducerii  sale  la  îndeplinire  Primarului  Orașului  Mizil,  Direcției
economice  și  Serviciului  Dezvoltare,  investiții,  achiziții  publice,  mediu  și  proiecte
europene.
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H O T Ă R Â R E
privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei. Mușat Maria  domiciliată în

oraşul Mizil, str. Slt. Erou Ionescu Gheorghe, nr. 11, judeţul Prahova

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019;
Având în vedere:

- adresa nr. 1177/24.05.2019  a D-nei. Toader Daniela – Şef  SPAS Mizil prin care propune
spre dezbatere şi aprobare ancheta socială cu privire la situaţia D-nei. Mușat Maria din
Mizil str. Slt. Erou Ionescu Gheorghe,  întocmită de Direcția de Asistenţă Socială Mizil
înregistrată  la  registratura  Consiliului  Local  sub  nr.   36/28.05.2019  prin  care  solicită
Consiliului Local Mizil acordarea unui ajutor de urgenţă pentru  reconstrucţia locuintei
deteriorată în urma unui incendiu;

În conformitate cu prevederile art.28 alin (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat , modificată şi completată prin Legea nr. 115/2006; 

În temeiul Legii nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicată cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  Consiliului  Local  al  oraşului  Mizil,  adoptă
prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă, în valoare de 5.000 lei, D-nei.
Mușat Maria din Mizil str.  Slt. Erou Ionescu Gheorghe, nr.11, judeţul Prahova, în limita
fondurilor disponibile.

Art.2. Serviciul  Buget  –  Contabilitate  şi  Direcția  de Asistenţa  Socială  Mizil  vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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H O T Ă R Â R E
privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea
Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5, Oraș Mizil”

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 10.06.2019;
Având în vedere:

  - referatul nr. 21.013/05.06.2019 al D-șoarei. Sturz Petronela Șef Serviciu DIAMPE, prin
care solicită inițierea unui proiect de hotărâre, în regim de urgență, pentru aprobarea devizului
general actualizat  pentru obiectivul de investiții   „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și
dotarea  Grădiniței  cu  Program  Prelungit  nr.  5,  Oraș  Mizil”  ca  urmare  a  modificărilor
intervenite prin solicitarea de clarificări nr.6 pct.4 a AMPOR;

În conformitate cu prevederile HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele
de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În temeiul art. 36, alin. (1) precum şi ale art.115, alin. (1) lit.b) ale Legii nr.215/2001 –
legea administraţiei publice locale,  republicata în 2007, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se  aprobă  devizul  general  actualizat  și  principalii  indicatori  tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții  „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu
Program Prelungit nr. 5, Oraș Mizil”, după cum urmează:

Principalii indicatori tehnico-economici:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în

lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul
general

Indicatori maximali
Valori exprimate în lei

Valoarea totală, inclusiv TVA 6.262.174,42
Valoare TVA 993.322,57
Valoarea totală a proiectului, fără TVA 5.268.851,85
C+M 4.309.779,18

Valoare totală a investiţiei
Nr.

crt.

Denumire obiect Valori
lei

Fără TVA TVA Total
1 2 3 4 5

a Valoare  totală  a

investiţiei

5.268.851,85 993.322,57 6.262.174,42

b Din care C+M 3.621.663,18 688.116,00 4.309.779,18
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b) indicatori minimali,  respective indicatori  de performanţă – elemente fizice/capacităţi
fizice  care  să  indice  atingerea  ţintei  obiectivului  de  investiţii  –  şi,  după  caz,  calitativi,  în
conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

Descriere Indicator
Număr  săli  de  clasă  obţinute  (o  sală  de  grupă  =  20

preşcolari)

10  săli  de  grupă  (200

preşcolari)
Suprafaţa utilă a sălilor de grupă 658,53 mp
Suprafaţa construită rezultată 1.195,54 mp
Suprafaţa construită desfăşurată rezultată 2.391,08 mp

c)   indicatori  financiari,  socio-economici,  de  impact,  de  rezultat/operare,  stabiliţi  în

funcţie de spcificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii:

Investiţie specifică (lei/mp inclusiv TVA): 2.618,97 lei/mp;

Investiţie specifică (lei/preşcolar, inclusiv TVA): 31.310,87 lei/mp. 

d) durata estimata de realizare a lucrarilor 

Durata  de  implementare  a  obiectivului  de  investiţii  este  de  36  luni  de  la  semnarea
contractului de finanţare.

     Durata de execuţie propriu-zisă a lucrărilor este de 30 luni. 

ART 3. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului Local,
în  vederea  ducerii  sale  la  îndeplinire  Primarului  Orașului  Mizil,  Direcției  economice  și
Serviciului Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte europene.

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                Consilier                                                                 SECRETAR,
                          Dl. Mastragociu Radu                                            jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 10.06.  2019
Nr. 49
7. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  12 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind actualizarea HCL nr. 94/28.06.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea,

modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5, Oraș Mizil”  și
a cheltuielilor legate de proiect 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 10.06.2019;
Având în vedere:
 - raportul de specialitate nr. 21.014/05.06.2019 întocmit de către d-șoara Sturz Petronela

– Șef serviciu DIAMPE prin care  propune inițierea unui proiect de hotărâre privind actualizarea
HCL nr. 94/28.06.2018 privind  aprobarea  proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și
dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5, Oraș Mizil”  și a cheltuielilor legate de proiect;

In conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;
-H.G.R  nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al

documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din
fonduri publice;

In  temeiul  Legii  nr.215/2001  –  legea  administratiei  publice  locale,  republicată  cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

ART I.  Art.2 din Hotărârea Consiliului  Local nr.  94/28.06.2018 se modifică după cum
urmează:
”ART 2.  Se aprobă valoarea totală a proiectului  „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și
dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5, Oraș Mizil”, în cuantum de 6.262.174,42 lei
(inclusiv TVA).”

ART II.   Art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 94/28.06.2019 se modifică după cum
urmează:
”ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 961.098,01 lei, reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor  neeligibile  ale  proiectului,  cât  și  contribuția  de  2,01% din  valoarea  eligibilă  a
proiectului, în cuantum de  106.551,60 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitarea,
modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5, Oraș Mizil”.”

ART. III.  Celelalte prevederi ale HCL nr. 94/28.06.2018 rămân valabile şi se aplică în
continuare.

ART IV. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului Local,
în  vederea  ducerii  sale  la  îndeplinire  Primarului  Orașului  Mizil,  Direcției  economice  și
Serviciului Dezvoltare, investiții, achiziții publice, mediu și proiecte europene.

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
                    Dl. Mastragociu Radu                                      jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 10.06.  2019
Nr. 50
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 La şedinţa au fost prezenţi  12 din cei 17 consilieri  în funcţie 
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind acordarea unei diplome și a unui premiu cu ocazia împlinirii vârstei de 100

de ani, domnului Bozianu Gheorghe , veteran de război

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  de  îndată  din  data  de
10.06.2019;

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 21.409/10.06.2019 a Primarul orașului Mizil;
 adresa Ministerului  Apărării  Naționale,  Direcția calitatea vieții  personalului,  nr.

CV 895/21.05.2019;
  prevederile Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi

ale invalizilor și văduvelelor de război, cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
prevederile art.36,  alin.(1),  alin.(2),  alin.(6)  lit.a),  pct.2 din Legea nr.  215/2001

privind administratia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul  art.45,  alin.(1)  și  art.115,  alin.  (1)  lit.b)  al  Legii  nr.215/2001 – legea

administratiei  publice  locale,  republicata  in  2007,  Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil,
adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă acordarea unei diplome domnului BOZIANU GHEORGHE din
Mizil, str. Nicolae Bălcescu, nr. 196, veterean de război, ca semn de prețuire cu ocazia
împlinirii vârstei de 100 de ani la data de 16.06.2019.

Art.2.  Se  aprobă  acordarea  unui  premiu  în  sumă  netă  de  2.000  lei,  domnului
Bozianu Gheorghe, ca semn de prețuire cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani la data
de 16.06.2019.

Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,  se însărcinează Direcția de
Asistență Socială.

Art.4.  Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului
Local, Direcției de Asistență Socială Mizil . 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
                    Dl. Mastragociu Radu                                      jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 10.06.  2019
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind validarea mandatului de consilier al D-lui. Manolache Corneliu în Consiliul

Local al orașului Mizil, în condiţiile legii,  consilier supleant pe listele de candidaţi ale
Partidului Social Democrat la alegerile locale, pentru Consiliul Local al Oraşului

Mizil din 5.06.2016  

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019;
 Având  în  vedere  vacantarea  unui  post  de  consilier  local  în  Consiliul  Local  al
Oraşului  Mizil  şi  procesul  verbal  al  Comisiei  de  Validare  cu  privire  la  validarea
mandatului de consilier al Dl. Manolache Corneliu;

Adresa  PSD  nr.  184/10.06.2019  înregistrată  la  Primăria  Orașului  Mizil  sub  nr.
21.822/18.06.2019;

Dispoziţiile  Legii  nr.115/2015  pentru  alegerea  autorităţilor  administraţiei  publice
locale,  pentru  modificarea  Legii  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
În  temeiul  Legii  nr.  215/2001,  legea  administraţiei  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

ARTICOL UNIC.   Se  validează  mandatul  de  consilier  al  D-lui.  Manolache
Corneliu  în  condițiile  legii,  consilier  supleant  pe  listele  de  candidaţi  ale  Partidului
Social  Democrat  la  alegerile  locale,  pentru  Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  din
5.06.2016, pe durata actualei legislaturi. 

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                Consilier                                                                 SECRETAR,
                          Dl.  Radu  Eduard                                           jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 27.06.  2019
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia”

Mizil 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 22.111/20.06.2019 a Primarului Orașului Mizil;
- adresa nr.  5156/11.06.2019 și adresa nr.5467/21.06.2019 a Spitalului Orăşenesc

Mizil înregistratată la registratura Primăriei Orașului Mizil sub nr.21.517/12.06.2019 și nr.
22.166/21.06.2019 prin care solicită transformarea a două posturi de infirmieră vacantat ca
urmare a  demisiei titularei postului;

- prevederile art. 15 lit b, din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind ansamblul de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale;

- prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

 În temeiul art. 36, alin (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b) şi art. 45 alin (1) din
Legea  nr.  215/2001,  legea administraţiei  publice locale,  republicată,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă modificarea  statului  de funcţii  al  Spitalului  Orăşenesc  ,,Sfânta
Filofteia” Mizil,  prin transformarea următoarelor posturi:
-   1 (un) post de  infirmieră (poziția 45 în statul de funcții) în 1 (un) post de  infirmieră
debutant.
-  1 (un) post de  infirmieră (poziția 65 în statul de funcții) în 1 (un) post de  infirmieră
debutant, începând cu data ieșirii la pensie a titularului postului.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil
în  vederea  punerii  ei  în  executare,  prin  grija  consilierului  juridic  al  Consiliului  Local
Mizil.

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
                      Dl. Radu Eduard                                          jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 27.06.  2019
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea schimbării sediului Direcției de Asistență Socială Mizil în  spațiul

situat în Mizil, str. Blajului, nr.5A,  proprietatea publică a Orașului Mizil

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 22.153/21.06.2019 a Primarului Orașului Mizil;
- adresa nr. 1330/12.06.2019 a Direcției de Asistență Socială Mizil, înregistrată la

registratura  Consiliului  Local  sub  nr.  43/13.06.2019,  prin  care  aduce  la  cunoștință  că
întrucât cladirea în care funcționează este o clădire veche care s-a deteriorat în timp și
condițiile în care își desfășoară activitatea sunt precare și solicită schimbarea sediului în
noua locație din str. Blajului nr. 5A.

-  prevederile  HCL  nr.  32/28.02.2018  privind  înființarea  Direcției  de  Asistență
Socială prin reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială Mizil;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul  art.45,  alin.(1)  și  art.115,  alin.  (1)  lit.b)  al  Legii  nr.215/2001 – legea

administratiei  publice  locale,  republicata  in  2007,  Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil,
adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă schimbarea sediului Direcției de Asistență Socială din imobilul
situat în Orașul Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 85, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr.
32/28.02.2018,  în  spațiul  în  suprafață  de 110 mp,  situat  în  Mizil,  str.  Blajului,  nr.5A,
înscris  în  cartea  funciară  sub  nr.  22.343-C1,  proprietatea  publică  a  Orașului  Mizil,
identificat conform schiței anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Direcția  de Asistență  Socială  va  duce la  îndeplinire  prevederile  prezentei
hotărâri.

Art.3  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Direcției  de  Asistență  Socială  și  Biroului
patrimoniu prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil.

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
                    Dl.  Radu  Eduard                                       jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 27.06.  2019
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 La şedinţa au fost prezenţi  14 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea
concesionării terenului  în suprafaţă de 131 mp, teren proprietate privată a oraşului

Mizil, situat în Mizil, str. Aleea Crizantemelor, fn, Tarla 81, parcela Cc476

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.22.116/20.06.2019 a Primarului Orașului Mizil;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 138/31.10.2018 prin care s-a aprobat

concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 131 mp, situată în Mizil, 
str. Aleea Crizantemelor, fn, Tarla 81, parcela Cc476, teren proprietate privată a Oraşului
Mizil;

- raport de specialitate nr. 20.659/29.05.2019 al D-lui. Jugănaru Adrian – Arhitect
Șef la Primăria Mizil prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit de S.C.
SEVAL S.R.L. pentru  terenul din Mizil, str. Aleea Crizantemelor, fn;

- prevederile art.4, alin(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2006  privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

În temeiul  art.45,  alin.(1)  și  art.115,  alin.  (1)  lit.b)  al  Legii  nr.215/2001 – legea
administratiei  publice  locale,  republicata  in  2007,  Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil,
adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se  aprobă  preţul  minim  de  la  care  se  porneşte  licitaţia  în  vederea
concesionării terenului în suprafaţă de 131 mp, teren  proprietate privată  a oraşului Mizil,
situat în Mizil, str. Aleea Crizantemelor, fn, Tarla 81, parcela Cc476 conform raportului de
evaluare  întocmit  de  Ing.  Liliana  Beldeanu  -  evaluator  autorizat  A.N.E.V.A.R,   având
valoarea estimată de  31,50 euro/mp (fără TVA). 

Art.2. Toate cheltuielile ocazionate cu concesionarea terenului (evaluare, înscriere
în cartea funciară) cad în sarcina concesionarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Biroului urbanism şi Biroului impozite şi taxe
în vederea punerii ei în executare.

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
                    Dl.  Radu  Eduard                                       jr. Tănase Loredana Marcela 
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de
150mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Horia, nr.16B

Consiliul Local al Orașului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;
Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 22.129/20.06.2019;
- cererea nr. 17.267/09.04.2019 a D-lui. Avram Ștefan Vasile, domiciliat în oraşul Mizil, str.

Horia, nr. 16  prin care solicită concesionarea suprafeţei de teren de 150 mp pentru construirea de
locuință;

- Raportul de specialitate  întocmit  de Dl. Jugănaru Adrian - Arhitect Șef în cadrul Primăriei
Oraşului Mizil; 

- extrasul de carte funciară al terenului în suprafață de 150mp, având nr. Cadastral 23.051;
- prevederile art. 15 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001, legea administraţie publice locale, republicată

cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 56/2006 privind regimul juridic al concesiunilor;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art.  36, alin (2) lit.c),  alin (5) lit.a şi art.  45, alin.  (3) din Legea nr.215/2001,

republicata,  cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă
prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. (1) Se aprobă  scoaterea la licitație publică în vederea concesionării  suprafeței de
teren de 150mp,  situată  în  Mizil,  str.  Horia,  nr.16  B,  teren  proprietate  privată  a  oraşului  Mizil,
înregistrat la OCPI Prahova sub nr. Cadastral 23.051 pentru construirea unei locuințe.

(2) Suprafaţa de teren, care se concesionează, se identifică conform schiţei anexă la prezenta
hotărâre.

 (3) Se aprobă caietul de sarcini, anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
Art.2.  Preţul de pornire la licitaţie va fi cel stabilit de evaluatorul autorizat, în condiţiile

legii, prin raportul de evaluare, însuşit şi aprobat de Consiliul Local Mizil.
Art.3. Concesiunea se acordă pe durata existenţei construcţiei.
Art.4. Este interzis orice act de dispoziţie asupra terenului concesionat.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate de către consilierul juridic din

cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local.

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
                    Dl.  Radu  Eduard                                       jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 27.06.  2019
Nr. 56
6 ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  14 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” și o abținere

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de
150mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Horia, nr.18

Consiliul Local al Orașului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;
Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 22.131/20.06.2019;
- cererea nr. 19.655/15.05.2019 a D-nei. Gheorghe Daniela, domiciliată în oraşul Mizil, str.

Horia, nr. 12 prin care solicită concesionarea suprafeţei de teren de 150 mp pentru construirea de
locuință din str. Horia, nr. 18;

-  Raportul  de  specialitate   întocmit   de  Dl.  Jugănaru  Adrian  -  Arhitect  Șef  în  cadrul
Primăriei Oraşului Mizil, nr. 19.655/28.05.2019;

    - extrasul de carte funciară al terenului în suprafață de 150mp din str. Horia, nr.18, având
nr. Cadastral 23.039 ;

- prevederile art. 15 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
-  prevederile  art.  123  din  Legea  nr.  215/2001,  legea  administraţie  publice  locale,

republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 56/2006 privind regimul juridic al concesiunilor;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Mizil;
În temeiul art. 36, alin (2) lit.c), alin (5) lit.a şi art. 45, alin. (3) din Legea nr.215/2001,

republicata,  cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă
prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. (1) Se aprobă  scoaterea la licitație publică în vederea concesionării  suprafeței de
teren  de  150mp,  situată  în  Mizil,  str.  Horia,  nr.  18,  teren  proprietate  privată  a  oraşului  Mizil,
înregistrat la OCPI Prahova sub nr. Cadastral 23.039 pentru construirea unei locuințe.

(2) Suprafaţa de teren, care se concesionează, se identifică conform schiţei anexă la prezenta
hotărâre.

 (3) Se aprobă caietul de sarcini, anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
Art.2.  Preţul de pornire la licitaţie va fi cel stabilit de evaluatorul autorizat, în condiţiile

legii, prin raportul de evaluare, însuşit şi aprobat de Consiliul Local Mizil.
Art.3. Concesiunea se acordă pe durata existenţei construcţiei.
Art.4. Este interzis orice act de dispoziţie asupra terenului concesionat.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate de către consilierul juridic din

cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local.

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
                    Dl.  Radu  Eduard                                       jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 27.06.  2019
Nr. 57
6 ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  14 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” și o abținere
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de
150mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Horia, nr.18

Consiliul Local al Orașului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;
Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr. 22.133/20.06.2019;
- cererea nr. 19.656/15.05.2019 a D-lui. Duțu Ionuț Samir, domiciliat în oraşul Mizil, str.

Traian  Vuia,  nr.  2  prin  care  solicită  concesionarea  suprafeţei  de  teren  de  150  mp  pentru
construirea de locuință din str. Horia, nr. 18; 

-  Raportul  de  specialitate   întocmit   de  Dl.  Jugănaru  Adrian  -  Arhitect  Șef  în  cadrul
Primăriei Oraşului Mizil, nr. 19.656/28.05.2019; 

- extrasul de carte funciară al terenului în suprafață de 150mp din str. Horia, nr.18, având nr.
Cadastral 23.040 ;

- prevederile art. 15 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 
- prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001, legea administraţie publice locale, republicată

cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile OUG nr. 56/2006 privind regimul juridic al concesiunilor;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Orașului Mizil;

În temeiul art. 36, alin (2) lit.c), alin (5) lit.a şi art. 45, alin. (3) din Legea nr.215/2001,
republicata,  cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă
prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. (1) Se aprobă  scoaterea la licitație publică în vederea concesionării  suprafeței de
teren  de  150mp,  situată  în  Mizil,  str.  Horia,  nr.  18,  teren  proprietate  privată  a  oraşului  Mizil,
înregistrat la OCPI Prahova sub nr. Cadastral 23.040  pentru construirea unei locuințe.

(2) Suprafaţa de teren, care se concesionează, se identifică conform schiţei anexă la prezenta
hotărâre.

 (3) Se aprobă caietul de sarcini, anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
Art.2.  Preţul de pornire la licitaţie va fi cel stabilit de evaluatorul autorizat, în condiţiile

legii, prin raportul de evaluare, însuşit şi aprobat de Consiliul Local Mizil.
Art.3. Concesiunea se acordă pe durata existenţei construcţiei.
Art.4. Este interzis orice act de dispoziţie asupra terenului concesionat.

     Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate de către consilierul juridic din
cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local.

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
                    Dl.  Radu  Eduard                                       jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 27.06.  2019
Nr. 58
6 ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  14 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” și o abținere

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea Listei de investitii a Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil 

Consiliul  Local  al  Orașului  Mizil  întrunit  în  ședința  ordinară  din  data  de
27.06.2019;

Având în vedere:
-  adresa  nr.  5671/26.06.2019  a  Spitalului  Orăşenesc  Mizil   prin  care  solicită

aprobarea Consiliului Local pentru Lista de investiţii   defalcate pe categorii  de bunuri
repartizate Spitalului  Orășenesc „Sf.  Filofteia” Mizil  din fondul de dezvoltare -  Anexa
nr.1b);

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), şi al art.45, alin. (1), din Legea 215/200l
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E 

Art.1.  Se aprobă  Lista de investiţii  a  Spitalului Orăşenesc „Sf. Filofteia” Mizil
conform Anexei la prezenta hotărâre,  parte integrantă din aceasta.

Art.2. Spitalul Orăşenesc „Sf. Filofteia” Mizil prin compartimentele specializate va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Oraşenesc “Sf. Filofteia” Mizil prin
grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil.

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
                    Dl.  Radu  Eduard                                       jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 27.06.  2019
Nr. 59
5 ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  14 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind închirierea prin licitaţie publică a două spaţii comerciale, situate în Oraşul Mizil,

str. Blajului, f.n, construcţii cu caracter provizoriu, proprietate publică a Oraşului Mizil în
vederea desfăşurării de activităţi comerciale nealimentare 

Consiliul Local al Orașului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;
Având în vedere:

- expunerea de motive  a Primarului Orașului Mizil, nr. 22.539/26.06.2019;
 - referatul nr. 22.264/24.06.2019 întocmit de  Dl. Elisei Constantin, referent de specialitate

în cadrul Biroului Patrimoniu, prin care propune închiriere a două spaţii comerciale situate în în
str. Blajului întrucât acestea au rămas libere, beneficiarii renunţând la contractele de închiriere.   

Având  în  vedere  prevederile  HCL  nr.  13/26.01.2017  privind  amplasarea  modulelor
metalice cu caracter provizoriu pe platoul în suprafată de 514mp situat în Mizil, str. Blajului, f.n.
         În conformitate cu prevederile  art. 14,  art. 15  si art. 16, aliniat (1), din Legea nr. 213/1998
privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
         În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) si alin.(2) lit. c) si art.123, alin. (1) si alin.(2)
din  Legea  nr.  215/2001  privind  administratia  publica  locala  republicata,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare;

În temeiul art. 45, alin (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare,  Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă
prezenta:

H O T Ă R Â R E 

 Art.1. Se aproba închirierea prin licitaţie publică a două spaţii comerciale, situate în Oraşul
Mizil, str. Blajului, f.n, construcţii cu caracter provizoriu, proprietate publică a Oraşului Mizil în
vederea desfăşurării de activităţi comerciale nealimentare.

Art.2.  Se  aprobă  caietul  de  sarcini   prezentat  în  Anexa   parte  integranta  la  prezenta
hotărâre.

 Art.3.  Preţul minim de pornire la licitaţie  este de   5 Euro/ mp./ luna,  aşa cum a fost
stabilit prin HCL nr. 94/02.08.2012.

 Art.4. Biroul Patrimoniu şi Biroul Urbanism vor întocmi toate formalităţile şi procedurile
prevăzute de lege în vederea organizării licitaţiei până la adjudecarea închirierii terenului după
care  va transmite  Serviciului  Impozite  şi  taxe pentru încheierea  contractului  de  închiriere,  în
condiţiile legii. 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
                    Dl.  Radu  Eduard                                       jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 27.06.  2019
Nr. 60
6 ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  14 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi 
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea „Registrului Local al Spațiilor Verzi pentru orașul Mizil”

Consiliul Local al Orașului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;
Având în vedere:

- expunerea de motive  a Primarului Orașului Mizil, nr. 22.601/26.06.2019;
 -  raportul de specialitate nr.  22.535/26.06.2019 întocmit de  Dl.  Jugănaru Adrian Lucian,

Arhitect Șef în cadrul Primăriei orașului Mizil prin care aduce la cunoștință că a fost  finalizat și
recepționat ”Registrului local al spațiilor verzi pentru orașul Mizil”  și supune spre dezbatere și
aprobarea Consiliului local acest registru;

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) si  art 17 alin. (1) din Legea nr. 24/2007-
prvind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile
si completarile ulterioare,republicata;

În  baza  Ordinului  1466/2010-   pentru  modificarea  Ordinului  ministrului  dezvoltarii,
lucrarilor  publice  si  locuintelor  nr.  1.549/2008  privind  aprobarea  Normelor  tehnice  pentru
elaborarea Registrului local al spatiilor verzi;

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) si alin.(2) litera c) si art.120 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala republicata,modificata si completata;

În temeiul art. 45 alin. (1) și alin (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil,
adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E 
Art  1.  Se  aprobă  Registrul  Local  al  Spațiilor  Verzi,  aparținând  domeniului  public  al

orașului Mizil, prezentat în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.  Se  împuternicește  Serviciul  Amenajarea  teritoriului  și  urbanism,  Patrimoniu,

cadastru  și  agricultură  și  inspectorul  cu  atribuții  de   mediu  cu  organizarea  și  conducerea
Registrului Local al Spațiilor Verzi.

Art.3.  Registrul  spațiilor  verzi  va  fi  avut  în  vedere  la  întocmirea  documentațiilor  de
urbanism, precum și eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire.

Art.4.  Actualizarea Registrului aprobat se va face la 2 ani, sau ori de câte ori este nevoie,
după caz.

Art.5.  Implementarea  Registrului  aprobat,  în  sistemul  informațional  geografic  (GIS)
conform Norma tehnică de aplicare - Legea nr. 24/2007 se va face în maxim 2 ani de la data
adoptării prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta  hotărâre  se  comunică  Serviciului  Amenajarea  teritoriului  și  urbanism,
Patrimoniu, cadastru și agricultură și inspectorului cu atribuții de mediu  prin grija consilierului
juridic al Consiliului Local Mizil.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                                  Consilier                                                             SECRETAR,
                          Dl.  Radu  Eduard                                       jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 27.06.  2019
Nr. 61
6 ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  14 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” și o abținere
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție D.A.L.I. şi a
indicatorilor tehnico-economici a investiţiei ”Modernizare străzi în localitatea Mizil,

jud. Prahova”

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  de  îndată  din  data  de
10.07.2019;

Având în vedere:
 - expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 23.231/09.07.2019;

    - referatul nr. 23.151/08.07.2019 al D-şoarei. Sturz Petronela, Şef serviciu DIAMPE
la Primăria Oraşului Mizil prin care solicită aprobarea aprobarea documentaţiei de avizare
a  lucrărilor  de  intervenție  D.A.L.I.  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici  a  investiţiei
”Modernizare străzi în localitatea Mizil, jud. Prahova”.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin (2) lit. b) şi alin (4) lit. d), art. 131, alin.
(4) şi art. 139, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ;

În temeiul art. 196,alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se  aprobă  aprobarea  documentaţiei  de  avizare  a  lucrărilor  de  intervenție
D.A.L.I.  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici  a  investiţiei”Modernizare  străzi  în
localitatea Mizil, jud. Prahova”, după cum urmează:

     Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată

în lei, cu TVA  din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general 

Esalonarea investitiei (INV./C+M) 
ANUL Valoarea inclusiv TVA 
ANUL I 
INV. 2.817.416,00
C+M 2.500.507,00

b)  Indicatori  minimali,  respectiv  indicatori  de  performanţă  -  elemente

fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după

caz,  calitativi,  în  conformitate  cu standardele,  normativele  şi  reglementările  tehnice în

vigoare

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


Principalii indicatori minimali:

decapare imbracaminte bituminoasa 63,00 mp.
sapatura 3.069,00 mc.
nivelare si compactare 8.307,00 mp.
demolare trotuare existente 2.306,00 mp.
desfacere borduri existente 849,00 ml.
balast 454,00 mc.
piatra sparta 1.483,00 mc.
binder 1.186,00 to.
uzura 12.299,00 mp.
borduri Tip A 993,00 ml.
borduri Tip B 115,00 ml.
beton de ciment C8/10 60,00 mc.
camin geiger 60 buc.
ridicare la cota canal 31 buc.
ridicare la cota rasuflatoare gaz 21 buc.
semnalizare pe durata executiei 1,23 km.
marcaje longitudinale 1,23 km.
marcaje transversale 75,00 mp.
indicatoare rutiere 24 buc.

c) indicatori  financiari,  socioeconomici,  de impact,  de rezultat/operare,  stabiliţi  în

funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii 

-Lungimea strazilor propuse in cadrul investitiei – L = 1196.00;

-Durata de realizare a investitiei - 12 luni;

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni 

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni;

Art.2.  Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  îndeplinire  de  Serviciul
dezvoltare,  investiții,  achiziții,  mediu  și  proiecte  europene  și  Direcția  economică  din
cadrul Primăriei Orasului Mizil şi Secretarul Oraşului Mizil pentru comunicare.

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                Consilier                                                                 SECRETAR,
                  Dl.  Rânceanu Justin- Laurențiu                            jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 10.07.  2019
Nr. 62
7. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  11 din cei 17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-  mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și

soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa de îndată din data de 10.07.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 22.603/27.06.2019 a Primarului Orașului Mizil;
-  referatul  nr.  22.517/26.06.2019  întocmit  de  D-șoara.  Sturz  Petronela  -  Șef  Serviciu

DIAMPE prin care solicită aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de
analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale;

 -  Legea  nr.  114/1996  privind  locuințele,  republicată  cu  modificările  și  completările
ulterioare; 

-  H.G. nr.  1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
114/1996 privind locuințele; 

-  O.U.G. nr.  40/1999 privind protecția chiriașilor și  stabilirea chiriei  pentru spațiile  cu
destinația de locuințe, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru
spațiile  cu  destinația  de  locuințe  aparținând  domeniului  public  sau  privat  al  statului  ori  al
unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele
de  intervenție  și  căminele  pentru  salariați  ale  societăților  comerciale,  companiilor  naționale,
societăților naționale și regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare;

 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,
cu modificările și completările ulterioare;

-  Legea  nr.287/2009  privind  Codul  Civil,  republicată  cu  modificările  și  completările
ulterioare. 
 În temeiul art. 129, alin (2), lit.d) coroborat cu alin. (7), lit. q), art. 134, alin (4), art.139,
alin.(1) și art.196, alin.(1),lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.1.  Se  aprobă  Regulamentul  privind  cadrul,  modalitatea  și  criteriile  de  analiză  și

soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale, ce constituie anexa nr.1, parte integrantă
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Primarul orașului Mizil să emită dispoziția de numire a comisiei de
analizare a solicitărilor de locuințe sociale.

Art.3. Se mandatează Primarul orașului Mizil să semneze contractul de închiriere.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul dezvoltare, investiții,

achiziții publice, mediu și proiecte europene. 
Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică de către consilierului  juridic al Consiliului  Local

Mizil, Serviciului dezvoltare, investiții,  achiziții publice, mediu și proiecte europene, Direcției
economice, Direcției de Asistență Socială.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
                   Dl.  Rânceanu Justin- Laurențiu                            jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 10.07.  2019
Nr. 63
7. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  11 din cei 17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea modificării Listei de investiții a Spitalului Orăşenesc “Sf.

Filofteia” Mizil 

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  de  îndată  din  data  de
10.07.2019;

Având în vedere:
-  adresa  nr.  6175/09.07.2019  a  Spitalului  Orăşenesc  Mizil  prin  care  solicită

aprobarea Consiliului Local pentru Lista de investiţii   defalcate pe categorii  de bunuri
repartizate Spitalului  Orășenesc „Sf.  Filofteia” Mizil  din fondul de dezvoltare -  Anexa
nr.1b);

În temeiul art.129, alin.(14), art.139, alin.(1) și art.196, alin. (1) lit.a) din Ordonanța
de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului
Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă modificarea  Listei  de  investiţii  a  Spitalului  Orăşenesc  „Sfânta
Filofteia” Mizil conform Anexei la prezenta hotărâre,  parte integrantă din aceasta.

Art.2.  Spitalul Orăşenesc prin compartimentele specializate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Oraşenesc “Sf. Filofteia” Mizil prin
grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil.

                                                      
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,

                             Consilier                                                             SECRETAR,
                   Dl.  Rânceanu Justin- Laurențiu                            jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 10.07.  2019
Nr. 64
5 ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  11 din cei 17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate              
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la 

S.C. MERENDA PRIM S.R.L Mizil 

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  de  îndată  din  data  de
10.07.2019;

Avand in vedere :
-  adresa nr.52/28.06.2019 a S.C. Merenda Prim SRL Mizil  prin care solicită aprobarea
Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 ;
- Hotărârea AGA nr. 25/10.01.2019 prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2019 al S.C Merenda Prim SRL.

În conformitate cu prevederile :
- Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și
cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentre a acestora.
- prevederile art.  4,  lit.c) din OG nr. 26/2013  privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

În temeiul art.129 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, din Ordonanța de Urgență
nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil,  adoptă
prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli  pentru anul 2019 al S.C. Merenda
Prim SRL Mizil  conform  anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare . 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de către  S.C. Merenda Prim
SRL  Mizil.  

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul Primăriei
Oraşului Mizil și S.C.  Merenda Prim   Mizil,  de către consilierul juridic al Consiliului
Local Mizil.

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
                   Dl.  Rânceanu Justin- Laurențiu                            jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 10.07.  2019
Nr. 65
6. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  11 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind asocierea Oraşului Mizil cu judeţul Prahova în vederea finanțării și  realizării

în comun a obiectivului de interes public “ Extindere rețea apă și canalizare în zona
cartier - oraș Mizil”

Consiliul  Local  al  Orașului  Mizil  întrunit  în  ședința  de  îndată  din  data  de
10.07.2019;

Având în vedere:
- referatul nr. 23.385/10.07.2019 al D-nei. Dinu Daniela, Director executiv în cadrul

Primăriei  orașului  Mizil,  prin  care  solicită  inițierea  unui  proiect  de  hotărâre  privind
asocierea Oraşului Mizil cu judeţul Prahova în vederea finanțării și  realizării în comun a
obiectivului de interes public “Extindere rețea apă și canalizare în zona cartier - oraș
Mizil” ” ;

Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Prahova  nr.  84/05.07.2019  privind  asocierea
Judeţului  Prahova  cu  localităţi  din  judet,  precum  și  alocarea  unor  sume  din  bugetul
județean  în vederea realizării unor obiective de interes public;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin (9) lit. c) şi art.173 alin (7) lit. c) din
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și  ale art. 35 alin. (1) din
Legea  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

În temeiul  art.  139, alin 3),  lit.f)  al  Ordonanței   de Urgență nr.  57/2019 privind
Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se  aprobă  asocierea  Oraşului  Mizil  cu  Judeţul  Prahova  prin  Consiliul
Judeţean Prahova în vederea  finanțării  și   realizării  în comun a obiectivului de interes
public “ Extindere rețea apă și canalizare în zona cartier - oraș Mizil” al cărui valoare
este în sumă de 445.000 lei, din care suportată de Consiliul Judeţean Prahova pe bază de
parteneriat în sumă de 400.000 lei, diferenţa în sumă de 45.000 lei din bugetul local al
Oraşului Mizil în anul 2019.

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul  Oraşului  Mizil,  Negraru Silviu - Călin,  pentru
semnarea contractului de asociere cu Consiliul Judeţean Prahova.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice din cadrul Primăriei
Oraşului Mizil și Consiliului Județean Prahova de către consilierul juridic al Consiliului
Local Mizil.

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
                   Dl.  Rânceanu Justin- Laurențiu                            jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 10.07.  2019
Nr. 66
6. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  11 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/21.06.2016

privind organizarea şi componenţa comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Oraşului Mizil

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2019;
 Având  în  vedere  Ordinul  nr.  181/14.06.2016  al  Prefectului  Judeţului  Prahova
privind constituirea Consiliului Local Mizil, ca urmare a alegerilor locale din 05.06.2016;
prevederile HCL nr. 65/21.06.2016 cu privire la constituirea Consiliului Local Mizil  şi
prevederile HCL nr. 67/21.06.2016 cu privire la alegerea viceprimarului orasului; HCL nr.
52/27.06.2019 privind validarea mandatului de consilier al D-lui. Manolache Corneliu

În conformitate  cu prevederile  Ordonanței  de urgență  nr.  57/2019 privind Codul
administrativ;

În temeiul art. 124, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 68/21.06.2016 se modifică şi se completează
după cum urmează:  
-  Comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului

ALEXE ILIE;
BĂLĂNESCU CRISTIAN;
MANOLACHE CORNELIU.

Art.2. Celelalte prevederi  ale HCL nr.  68/21.06.2016 rămân valabile şi  se aplică
încontinuare.

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                Consilier                                                                 SECRETAR,
           Dl.  Rânceanu Justin - Laurențiu                               jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 31.07.  2019
Nr. 67
7. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  14 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
 privind nominalizarea consilierilor locali  în Comisia de analizare a solicitărilor de locuințe
sociale și în Comisia de analiză a contestațiilor depuse constiuite conform „Regulamentului
privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a

locuințelor sociale” 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2019;
Având în vedere:

- referatul nr. 22.517/26.06.2019 întocmit de D-șoara. Sturz Petronela - Șef Serviciu DIAMPE
prin care solicită  nominalizarea consilierilor  locali   în Comisia de analizare a solicitărilor de
locuințe  sociale  și  în  Comisia  de  analiză  a  contestațiilor  depuse  conform  „Regulamentului
privind  cadrul,  modalitatea  și  criteriile  de  analiză  și  soluționare  a  cererilor  de  atribuire  a
locuințelor sociale” 

 - Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată cu modificările și completările ulterioare;
-  H.G.  nr.  1275/2000  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.

114/1996 privind locuințele; 
-  O.U.G.  nr.  40/1999  privind  protecția  chiriașilor  și  stabilirea  chiriei  pentru  spațiile  cu

destinația de locuințe, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 
-  H.G.  nr.  310/2007  pentru  actualizarea  tarifului  lunar  al  chiriei  (lei/mp)  practicat  pentru

spațiile  cu  destinația  de  locuințe  aparținând  domeniului  public  sau  privat  al  statului  ori  al
unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele
de  intervenție  și  căminele  pentru  salariați  ale  societăților  comerciale,  companiilor  naționale,
societăților naționale și regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare;

 - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, cu
modificările și completările ulterioare;

 -  Legea  nr.287/2009  privind  Codul  Civil,  republicată  cu  modificările  și  completările
ulterioare. 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
 În temeiul art.  129, alin (2),  lit.  d) coroborat cu alin.7), lit,q),  art.  139. alin (3) ,  lit.g)
precum  și  ale  art.  196  alin.  (1),  lit.a)  din  Ordonanța  57/2019  privind  Codul  administrativ,
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se nominalizează să facă parte din  Comisia de analizare a solicitărilor de locuințe
sociale constiuite conform „Regulamentului  privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și
soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale”:
- Dl. Rânceanu Justin - Laurențiu - consilier local;
- Dl. Butuceanu Adrian - consilier local;
- Dl. Manolache Corneliu - consilier local.

Art.2.  Se  nominalizează  să  facă  parte  din  Comisia  de  analiză  a  contestațiilor  depuse
împotriva rezultatului atribuirii locuințelor sociale constiuite conform „Regulamentului  privind
cadrul,  modalitatea  și  criteriile  de  analiză  și  soluționare  a  cererilor  de  atribuire  a locuințelor
sociale” :
- Dl. Mastragociu Radu - consilier local;
- Dl. Stanciu Atanasie - consilier local;
- Dl. Crăciun Nicolai - consilier local.

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


Art.3.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul dezvoltare, investiții,
achiziții publice, mediu și proiecte europene. 

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică de către consilierului  juridic al Consiliului  Local
Mizil,  Serviciului  dezvoltare,  investiții,  achiziții  publice,  mediu  și  proiecte  europene,  și
membrilor nominalizați la art. 1 și 2.

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
           Dl. Rânceanu Justin - Laurențiu                               jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 31.07.  2019
Nr. 68
8. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  14 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia”

Mizil 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 24.523/25.07.2019 a Primarului Orașului Mizil;
-  adresa  nr.  6515/18.07.2019  a  Spitalului  Orăşenesc  Mizil  înregistratată  la

registratura  Primăriei  Orașului  Mizil  sub  nr.24.079/19.07.2019  prin  care  solicită
transformarea unor posturi ;

  - prevederile art. 15 lit  b, din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind ansamblul de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale;

  - prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010;
  - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În temeiul art. 129, alin (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. c), art. 139 alin (1) și
art.  196, alin.(1),lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă modificarea  statului  de funcţii  al  Spitalului  Orăşenesc  ,,Sfânta
Filofteia” Mizil,  prin transformarea următoarelor posturi:
-   1 (un) post de  infirmieră debutant   (poziția 26 în statul de funcții) în 1 (un) post de
infirmieră;
-  1 (un) post de medic rezident an IV (poziția 32 în statul de funcții) în 1 (un) post de
medic rezident an V ;
- 1 (un) post de  asistent medical Pl (poziția 119 în statul de funcții) în 1 (un) post de
asistent medical principal PL.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil
în  vederea  punerii  ei  în  executare,  prin  grija  consilierului  juridic  al  Consiliului  Local
Mizil.
    

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
           Dl. Rânceanu Justin - Laurențiu                               jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 31.07.  2019
Nr. 69
8. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  14 din cei 17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate
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 ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de

184mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Bradului,
nr.33

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.24.540/25.07.2019 a Primarului Orașului Mizil;
- cererea nr. 18.688/03.05.2019 a D-lui. Toma Ionuț, domiciliat în oraşul Mizil, str.

Bradului, nr. 33 prin care solicită concesionarea suprafeţei de teren de 184 mp pe care are
construită o locuință; 

- Raportul de specialitate  întocmit  de Dl. Jugănaru Adrian - Arhitect Șef în cadrul
Primăriei Oraşului Mizil, nr. 18.688/09.07.2019;
extrasul de carte funciară al terenului în suprafață de 184mp din str. Bradului, nr.33, având
nr. Cadastral 23.046;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În  temeiul  art.  129,  alin  (2)  lit.c),  alin  (6)  lit.b)  şi  art.  139,  alin.  (3),  lit.g)  din

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,Consiliul Local al Oraşului
Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. (1) Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării suprafeței
de  teren  de  184mp,  situată  în  Mizil,  str.  Bradului,  nr.  33,  teren  proprietate  privată  a
oraşului Mizil, înregistrat la OCPI Prahova sub nr. Cadastral 23.046 pentru construirea
unei locuințe.

(2) Suprafaţa de teren, care se concesionează, se identifică conform schiţei anexă la
prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă studiul de oportunitate și caietul de sarcini, anexa 1 și 2 la prezenta
hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.2.  Preţul  de  pornire  la  licitaţie  va  fi  cel  stabilit  de evaluatorul  autorizat,  în
condiţiile legii, prin raportul de evaluare, însuşit şi aprobat de Consiliul Local Mizil.

Art.3. Concesiunea se acordă pe durata existenţei construcţiei.
Art.4. Este interzis orice act de dispoziţie asupra terenului concesionat.
Art.5.  Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate de către consilierul

juridic din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local.

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
           Dl. Rânceanu Justin - Laurențiu                               jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 31.07.  2019
Nr. 70              
6 ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  14 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” și o abținere
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea
concesionării terenului  în suprafaţă de 18 mp, teren proprietate privată a oraşului

Mizil, situat în Mizil, str. Blajului, nr.3-5

Consiliul  Local  al  Orașului  Mizil  întrunit  în  ședința  ordinară  din  data  de
31.07.2019;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 24.539/25.07.2019;
-  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.  34/23.04.2019 prin care s-a  aprobat

concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 18 mp,  situată în Mizil, str.
Blajului, nr.3-5, teren proprietate privată a Oraşului Mizil;

- raport de specialitate nr. 22.976/04.07.2019 al D-lui. Elisei Constantin referent  în
cadrul Biroului Patrimoniu la Primăria Mizil prin care supune spre aprobare raportul de
evaluare întocmit de S.C. SEVAL S.R.L. pentru  terenul din Mizil, str. Blajului, nr.3-5;

-  prevederile  art.307,alin.(4)  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  nr.  57/2019  privind Codul
administrativ;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 36, alin (2) lit.c), alin (5) lit.a şi art. 45, alin. (3) din Legea nr.215/2001,

republicata,  cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Oraşului Mizil,
adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se  aprobă  preţul  minim  de  la  care  se  porneşte  licitaţia  în  vederea
concesionării terenului în suprafaţă de 18 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil,
situat în Mizil, str. Blajului, nr.3-5, conform raportului de evaluare întocmit de Ing. Liliana
Beldeanu - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R,  având valoarea estimată de  28 euro/mp (fără
TVA). 

Art.2. Toate cheltuielile ocazionate cu concesionarea terenului (evaluare, înscriere
în cartea funciară) cad în sarcina concesionarului.

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Biroului Patrimoniu şi Biroului impozite şi
taxe în vederea punerii ei în executare.

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
           Dl. Rânceanu Justin - Laurențiu                               jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 31.07.  2019
Nr. 71              
6 ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  14 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind înființarea  la nivelul oraşului Mizil a Grupului de lucru local (G.L.L)  pentru

asigurarea implementării Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând
minorității romilor pentru perioada 2019-2020

Consiliul Local al Orașului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2019;
Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 24.692/29.07.2019;
   - referatul nr. 24.603/29.07.2019 al D-șoarei. Sturz Petronela – Şef Serviciu DIAMPE prin

care aduce la cunoştinţă faptul că la nivelul oraşului Mizilnu există instituit grup de lucru local,
precum şi planurile de acţiune nu au fost create asa cum sunt prevăzute în Strategia Guvernului
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rrome şi solicită aprobarea
Consiliului Local pentru constituirea grupului de lucru local (G.L.L.);

- dispoziţiile HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune
a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020;

- prevederile HG nr.430/2001 modificată și completată prin HG522/2006, Convenția cadru
pentru protecția minorităților naționale;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Mizil;
În  temeiul  art.  129,  alin.1),  art.133,  alin  1,  art.139  alin.1  şi  art.196  alin.1  lit.a  din

Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil,
adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.  1.   Se înfiinţează la nivelul Oraşului  Mizil,  Grupul de lucru local (G.L.L.) pentru
asigurarea  implementării  Strategiei  de  incluziune  a  cetățenilor  români  aparținând  minorității
romilor  pentru  perioada  2019-2020,  în  componenţa  prevăzută  în  anexa  nr.  1  care  face  parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se desemnează Dl. Iacob Dan și Dl. Rânceanu Justin - Laurențiu, consilieri locali,
ca membrii în Grupul local de lucru (GLL). 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de Lucru Local,
anexa 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.4.  La  data  adoptării  prezentei  hotărâri,  încetează  aplicarea  prevederilor  Horărârii
Consiliului Local nr. 85/27.07.2019.

Art.5.  Prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil, prezenta hotărâre se aduce
la cunoştinţă publică, respectiv se comunică Primarului  Orașului Mizil,  Direcției  de Asistenţă
Sociala Mizil, Serviciului Dezvoltare, investiții, achiziții, mediu și proiecte europene şi Instituţiei
Prefectului Judeţului Prahova şi se va afişa pe pagina de internet www.primaria-mizil.ro.

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
           Dl. Rânceanu Justin - Laurențiu                               jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 31.07.  2019
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 La şedinţa au fost prezenţi  14 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” și o abținere
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții

“Modernizare străzi de pământ în orașul Mizil, județul Prahova”

Consiliul  Local  al  Orașului  Mizil  întrunit  în  ședința  ordinară  din  data  de
31.07.2019;

Având în vedere:
- referatul nr. 24.793/30.07.2019 al D-șoarei. Sturz Petronela Șef Serviciu DIAMPE,

prin care solicită inițierea unui proiect de hotărâre, în regim de urgență, pentru aprobarea
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi de pământ
în orașul Mizil, județul Prahova”ca urmare a modificărilor intervenite potrivit OUG nr.
114/2018 privind modificarea Legii nr, 53/2003 privind Codul muncii;

În  conformitate  cu  prevederile  OUG  nr.  114/2018  privind  modificarea  Legii
nr.53/2003 privind Codul muncii;

În conformitate cu prevederile HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind
etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În temeiul art.129. alin.(2), lit.b), alin. 4), lit. d), art.139, (1) și art.196, alin. (1)
lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al
Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se  aprobă  devizul  general  actualizat  al obiectivului  de  interes  public
“Modernizare  străzi  de  pământ  în  orașul  Mizil,  județul  Prahova” în  sumă
12.670.934lei inclusiv TVA, din care C+M 11.706.466 lei, conform devizului anexat, parte
integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2.  Prezenta  hotărâre  va  fi  dusă  la  îndeplinire  de  Direcţia  economice  și
Serviciului  dezvoltare,  investitii,  achizitii,  mediu  si  proiecte  europene  din  cadrul
Primariei orasului  Mizil.

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
            Dl. Rânceanu Justin - Laurențiu                               jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 31.07.  2019
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 La şedinţa au fost prezenţi  14 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate de voturi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind trecerea din domeniul public al Oraşului Mizil în domeniul privat al acestuia

a  terenului în suprafață de 700 mp situat în Mizil, str. Bradului, nr.17

Consiliul  Local  al  Orașului  Mizil  întrunit  în  ședința  ordinară  din  data  de
27.06.2019;

Având în vedere:
- cererea nr. 22.920/03.07.2019 a D-lui. Stoican Eduard prin care solicită atribuirea

sau concesionarea unui teren în suprafață de 700 mp;
- raportul de specialitate nr. 24.797/30.07.2019 întocmit de Dl. Jugănaru Adrian-

Arhitect șef;
În temeiul art. 361, alin.2; art. 129, alin (2), lit.c. din Ordonanța de Urgență nr.

57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă trecerea din proprietatea publică a Oraşului Mizil în proprietatea
privată a Oraşului Mizil a terenului în suprafață de 700 mp, lotul 2, din suprafața  totală de
4057 mp, situat în Mizil,  str.  Bradului, nr.17 având  nr. cadastral 738, conform schiței
anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă întocmire PUZ pentru schimbare destinație teren din „gospodărire
comunală” în „zonă locuințe”.

Art.3. Se dispune înscrierea în evidenţele OCPI Prahova – carte funciară a situaţiei
nou create privind regimul proprietatii, a imobilului;

Art.4.  Cu  ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţeaza
compartimentele specializate: Patrimoniu, Cadastru  şi Economic.

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                             SECRETAR,
            Dl. Rânceanu Justin - Laurențiu                               jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 31.07.  2019
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 La şedinţa au fost prezenţi  14 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”, o abținere și un consiilier nu participă la vot
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind organizarea manifestărilor prilejuite de ”Serbările Toamnei Mizilene”,

Ediția a XVI-a

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  extraordinară  din  data  de
16.09.2019;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil;
- raportul de specialitate nr. 27.589/10.09.2019 - al directiei economice din cadrul

aparatului de specialitate al primarului, prin care solicită aprobarea pentru alocarea din
bugetul local a sumei de 80.000 lei pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a
manifestărilor  cultural  artistice,  educative  sportive  organizate  cu  prilejul  „Serbărilor
Toamnei la Mizil” 2019, precum și a serbărilor iernii. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.  273/2006 a finanțelor publice locale,  cu
modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 129, alin (1), art.139, alin (1), și art. 196, alin (1), lit ”a” din Ordonanţa
de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,Consiliul  Local  al
Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.  1. Se  aprobă  organizarea  manifestărilor  prilejuite  de  ”Serbările  Toamnei
Mizilene”, Ediția a XVI-a în perioada 04,05 și 06 octombrie 2019.

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 80.000 lei pentru organizarea
și  desfășurarea  în  bune  condiții  a  manifestărilor  cultural  artistice,  educative  sportive
organizate cu prilejul „Serbărilor Toamnei la Mizil” 2019, precum și a serbărilor iernii. 

Art.3.  Prevederile prezentei hotărâri  vor fi  aduse la îndeplinire de către Direcţia
economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil.

Art.4.  Prezenta  hotarâre  se  comunică  Direcţiei  economice  de  către  consilierul
juridic al Consiliului local Mizil.

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                Consilier                                                                 SECRETAR,
                   Dl.  Mastragociu Radu                                      jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 16.09.  2019
Nr. 75
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 La şedinţa au fost prezenţi  10 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2019

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  extraordinară  din  data  de
16.09.2019;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil, nr.27.774/12.09.2019;

 -  Raportul  de specialitate nr.  27.589/10.09.2019 întocmit  de Direcţia  economică,
prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe
anul 2019;

-  În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată şi  completată, precum și a Ordonanței Guvernului nr. 12/12.08.2019 cu privire
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În  temeiul  art.129  alin  (2),  lit.b),  alin.(4),  lit.a)  și  art.  139,  alin.  (3),  lit  a)  din

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul art. 124, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se  aprobă  rectificarea  bugetului  local  al  oraşului  Mizil,  pe  anul  2019,
conform anexelor  1, 2, 2.1, 3, 4 și 5, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  Direcţiei  economice  prin  grija
consilierului juridic al Consiliului Local Mizil.

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                Consilier                                                                 SECRETAR,
                   Dl.  Mastragociu Radu                                      jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 16.09.  2019
Nr. 76
7. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi  10 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018
inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-

teritorială a Orasului Mizil

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  extraordinară  din  data  de
16.09.2019;

Având în vedere:
- expunerea de motive al Primarului Orașului Mizil nr.27.818/12.09.2019;
- raportul de specialitate nr.27.807/12.09.2019  - al directiei economice din cadrul

aparatului  de  specialitate  al  primarului,  privind  instituirea  unor  facilități  fiscale  și
aprobarea  procedurii  de  anulare  a  accesoriilor  aferente  obligațiilor  bugetare  principale
restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de
pe raza administrativ-teritorială a Orasului Mizil 

- prevederile art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/31.07.2019 privind instituirea
unor facilități fiscale luând act de:  raportul directiei economice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.

 În temeiul art. 129, alin (1), alin (2) lit. ”b”, alin (4) lit ”c”, art.139, alin (1), și art.
196, alin (1), lit ”a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art. 1. Se aprobă instituirea facilităților fiscale de anulare a accesoriilor aferente

obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului
local de către contribuabilii de pe raza administrative-teritorială a orasului Mizil .

Art. 2. Procedura de acordare a facilităților fiscale descrise la art. 1 se constituie în
anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre și  se aplică de la data adoptării
prezentei  până  la  data  de  15.12.2019  inclusiv  (data  limită  de  depunere  a  cererii  sub
sancțiunea decăderii), termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse în
termen fiind 31.12.2019. 

Art.3.  Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  îndeplinitre  de  directia
economica, prin serviciul de impozite si taxe locale.

Art 4.  La data de 30.01.2020, Direcția economică va prezenta un raport  privind
modul de îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului, Direcţiei economice
și publicată pe site-ul Primăriei orașului Mizil, prin grija consilierului juridic al Consiliului
Local Mizil.

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                Consilier                                                                 SECRETAR,
                        Dl.  Mastragociu Radu                                jr. Tănase Loredana Marcela 
Mizil, 16.09.  2019
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 La şedinţa au fost prezenţi  10 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea includerii în linia de gardă specialitatea pediatrie, pe perioadă

determinată, a D-nei. Dr. Dana Ispas, medic specialist, specialitatea boli infecțioase,
la Spitalul Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.28.424/24.09.2019;

 -  adresa  nr.  4480/23.05.2019  a  Sitalului  Orăşenesc  “Sfânta  Filofteia”  Mizil,
înregistrat la Primăria Mizil sub nr.20.485/28.05.2019 prin care solicită includerea în linia
de gardă specialitatea pediatrie a D-nei. Dr. Ispas Dana medic speciliast boli infecțioase;

-  adresa  nr.  37772/SP10061/09.08.2019  a  Ministerului  Sănătăţii,  Direcţia
Management  și  Structuri  Sanitare,  prin  care  avizează  includerea  în  linia  de  gardă,
specialitatea pediatrie  organizată la nivelul Spitalului Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil,
pe perioada determinata, până la completarea numărului de medici specialişti, a d-nei. Dr.
Ispas Dana, medic specialist, specialitatea boli infecțioase;

- prevederile art. 51 şi prin excepţie de la prevederile punctului 1 și punctului 5 din
Anexa  nr.2   din  Ordinul  Ministerului  Sănătăţii  nr.  870/2004  pentru  aprobarea
Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi  efectuarea gărzilor în unităţile
publice din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;

 -  prevederile  art.  16,  lit.  b  din  HG  nr.  56/2009  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi
competenţe exercitate de MS cǎtre autoritǎţile publice locale; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.d) și alin. (7), lit.c) precum și art.139, alin.(1) din

Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului
Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă includerea în linia de gardă specialitatea pediatrie organizată la
nivelul  Spitalului  Orăşenesc  ,,Sfânta  Filofteia”  Mizil  pe  perioadă determinată,  până  la
completarea numărului de medici specialişti, a D-nei. Dr. Dana Ispas – medic specialist,
specialitatea boli infecțioase.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil
în  vederea  punerii  ei  în  executare,  prin  grija  consilierului  juridic  al  Consiliului  Local
Mizil.

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                Consilier                                                                 SECRETAR,
                     Dl.  Mastragociu Radu                                    jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 30.09.  2019
Nr. 78
5. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi toți cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant  de

farmacist Șef în cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 28.426/24.09.2019;
-  adresa  nr.  8334/12.09.2019  a  Spitalului  Orăşenesc  Mizil  înregistratată  la

registratura  Primariei  Oraşului Mizil sub nr. 27731/12.09.2019 prin care solicită aprobare
pentru  organizarea  concursului  pentru  ocuparea  postului  vacant  de  farmacist  șef    la
Farmacia cu circuit închis a unităţii; 

-  prevederile  art.  15,  lit.  b  din  HG  nr.  56/2009  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi
competenţe exercitate de MS cǎtre autoritǎţile publice locale şi prevederile Ordinului MS
nr. 232/2011; 

- prevederile art.4 din Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist,
farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor
de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi,
respectiv a functiei de farmacist – şef din unităţile sanitare cu paturi; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
 În temeiul art. 129, alin (2), lit. d) coroborat cu alin. (7), lit. a), art. 139 alin (1) și
art.  196, alin.(1),lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se  aprobă  organizarea  concursului  pentru  ocuparea  postului  vacant  de
farmacist șef  în cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil.

Art.2. Prezenta hotărâre se aplică până la ocuparea postului prin concurs.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil

în  vederea  punerii  ei  în  executare,  prin  grija  consilierului  juridic  al  Consiliului  Local
Mizil.

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                Consilier                                                                 SECRETAR,
                     Dl.  Mastragociu Radu                                    jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 30.09.  2019
Nr. 79
5. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi toți cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia”

Mizil 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 28.427/24.09.2019 a Primarului Orașului Mizil;
-  adresa  nr.  7906/30.08.2019  a  Spitalului  Orăşenesc  Mizil  înregistratată  la

registratura  Primăriei  Orașului  Mizil  sub  nr.26.670/30.08.2019  prin  care  solicită
transformarea unui post de medic specialist ca urmare a promovării concursului ;

  - prevederile art. 15 lit  b, din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind ansamblul de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale;

  - prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010;
  - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În temeiul art. 129, alin (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. c), art. 139 alin (1) și
art.  196, alin.(1),lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă modificarea  statului  de funcţii  al  Spitalului  Orăşenesc  ,,Sfânta
Filofteia” Mizil,  prin transformarea a  1 (un) post de medic specialist (poziția 50 în statul
de funcții) în 1 (un) post de medic primar;

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil
în  vederea  punerii  ei  în  executare,  prin  grija  consilierului  juridic  al  Consiliului  Local
Mizil.

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                Consilier                                                                 SECRETAR,
                     Dl.  Mastragociu Radu                                    jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 30.09.  2019
Nr. 80
5. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi toți cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate
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 ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Raportului  privind activitatea asistenților personali  din cadrul

Direcției de Asistență Socială Mizil  desfășurată în semestrul I al anului 2019 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 28.429/24.09.2019;
- adresa nr. 1902/07.08.2019 a Direcției de Asistenţă Socială Mizil, înregistrată la

Primăria Orașului Mizil sub nr. 25.522/09.08.2019, prin care se prezintă  raportul privind
activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2019. 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art.40, al.(2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția

și  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  republicată  în  anul  2008  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  precum  și  ale  art.29,  alin.(1)  din  Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006;

În temeiul art.129, alin.(2), lit.d) și alin. (7), lit.b) precum și art.139, alin.(1) din
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului
Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

ART. UNIC. Se aprobă Raportul privind activitatea asistenților personali din
cadrul Direcției de Asistenţa Socialǎ Mizil pe semestrul I – 2019, conform Anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                Consilier                                                                 SECRETAR,
                     Dl.  Mastragociu Radu                                    jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 30.09.  2019
Nr. 81
6. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi toți cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Mizil   în Consiliile

de Administraţie şi  în Comisiile  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Mizil  pentru anul

şcolar 2019 – 2020

Consiliul  Local  al  Orașului  Mizil  întrunit  în  ședința  ordinară  din  data  de
30.09.2019;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 28.430/24.09.2019;
-art. 96, alin (2) , lit. b) din  Legea educatiei nationale nr.1/2011;
- prevederile Ordinului 5079/2016 privind  aprobarea Regulamentului de organizare

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
-  Ordinul  MECTS  nr.4619/2014  privind  aprobarea  Metodologiei  –cadru  de

organizare  şi  funcţionare  a  consiliului  de  administraţie  din  unităţile  de  învăţământ
preuniversitar, cap.II, art. 4, modificat și completat prin Ordinul MEN 3160/2017;

- art. 11, alin (4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 – privind asigurarea calităţii
educaţiei;

- adresele   unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Oraşul Mizil  prin care
solicita numirea in Consiliul  de administratie a reprezentantilor  Consiliului Local  si  al
Primarului orasului Mizil si in Comisia  pentru evaluarea si asigurarea calitatii; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art.129, alin.(2), lit.d) și alin. (7), lit.a) precum și art.139, alin.(1) din

Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului
Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
 Art.1. Se  desemnează  reprezentanţii  Consiliului  Local  al  Oraşului  Mizil  în

Consiliile de administraţie al unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza
oraşului Mizil pentru anul scolar 2019-2020, după cum urmează:

Unitatea de învăţământ
preuniversitar

Reprezentantul Consiliului local

1.
Liceul Teoretic “Grigore Tocilescu”

Mizil

1. Banu Aurel
2. Radu Eduard
3. Mastragociu Radu

2.
Liceul Tehnologic “Tase

Dumitrescu” Mizil

1. Irimia Gheorghe - Marian
2. Alexe Ilie
3. Iacob Dan

3. Şcoala gimnazială Nr.1 1. Stoicescu Ștefan

4.
Şcoala gimnazială “Sfântul

Nicolae” Mizil
1. Bălănescu Cristian

5.
Şcoala gimnazială “Sfânta Maria”

Mizil
1. Minea Claudiu - Remus

6.
Gradiniţa cu program prelungit nr.

5
1. Rânceanu Justin - Laurențiu

file:///C:/Victoria/DANA/CONSILIUL%20LOCAL%202017/Sedinte%202017/28.09.2017//C:/Documents%20and%20Settings/Vivi/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp263494/00168738.htm
file:///C:/Victoria/DANA/CONSILIUL%20LOCAL%202017/Sedinte%202017/28.09.2017//C:/Documents%20and%20Settings/Vivi/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp263494/00168738.htm
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 Art.2. Se  desemneaza  reprezentanţii  Consiliului  Local  al  Oraşului  Mizil  în

Comisiile  pentru  evaluarea   si   asigurarea calităţii  din cadrul  unitatilor  de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza oraşului Mizil pentru anul şcolar 2019-2020, după cum
urmează:

Unitatea  de  invatamant
preuniversitar

Reprezentantul Consiliului local

1.
Liceul Teoretic “Grigore Tocilescu”

Mizil
Stanciu Atanasie

2.
Liceul Tehnologic “Tase

Dumitrescu” Mizil
Manolache Corneliu 

3. Şcoala gimnazială Nr.1 Iacob Dan

4.
Şcoala gimnazială “Sfântul

Nicolae” Mizil
Butuceanu Adrian

5.
Şcoala gimnazială “Sfânta Maria”

Mizil
Stoicescu Ștefan

6. Grădiniţa cu program prelungit nr. 5 Mastragociu Radu

           Art.3. – Orice dispoziţie contrară prezentei hotărâri se abrogă.
Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată unităţilor de învăţământ preuniversitar

de pe raza oraşului Mizil şi persoanelor prevăzute la art. 1 şi 2, de către consilierul juridic
al Consiliului Local.

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ,
                                Consilier                                                              SECRETAR,
                     Dl.  Mastragociu Radu                                    jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 30.09.  2019
Nr. 82
10. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi toți cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind concesionarea prin licitaţie publică  a suprafeţei de teren de 11 m2, situată în

Mizil, str. Mihail Kogălniceanu, nr.8,Bl.4,ap.4 teren proprietate privată a oraşului
Mizil 

Consiliul  Local  al  Orașului  Mizil  întrunit  în  ședința  ordinară  din  data  de
30.09.2019;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 28.431/24.09.2019;
- cererea nr. 26.092/21.08.2019 a D-lui. Tîrteață Ion, domiciliat în oraşul Mizil,  prin

care  solicită  concesionarea  suprafeţei  de  teren  de  11  mp  situată  în  str.  Mihail
Kogălniceanu,  nr.8,  bl.4,ap.4,  jud.  Prahova  pe  care  are  construit  un  balcon  în  baza
autorizaţiei de construire nr. 56/14.05.1996; 

- raportul de specialitate  nr. 27.375/06.09.2019 întocmit de Dl. Jugănaru Adrian -
Arhitect Șef  prin care precizează că terenul în suprafată de 11mp este proprietatea privată
a oraşului Mizil  şi este înscris în cartea funciară nr. 23.075 UAT Mizil;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Mizil;
În  temeiul  art.  129,  alin  (2)  lit.c),  alin  (6)  lit.b)  şi  art.  139,  alin.  (3),  lit.g)  din

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului
Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 11
m2, situată în Mizil, str. Mihail Kogălniceanu, nr.8, bl.4,ap.4, județul Prahova având nr.
cadastral 23075, teren proprietate privată a oraşului Mizil.

(2) Suprafaţa de teren, care se concesionează, se identifică conform schiţei anexă  la
prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă caietul de sarcini, anexa 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din
aceasta. 

Art.2.  Preţul  de  pornire  la  licitaţie  va  fi  cel  stabilit  de evaluatorul  autorizat,  în
condiţiile legii, prin raportul de evaluare, care va fi însuşit şi aprobat de Consiliul Local
Mizil.

Art.3. Concesiunea se acordă pe durata existenţei construcţiei.
Art.4. Este interzis orice act de dispoziţie asupra terenului concesionat.
Art.5.  Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate de către consilierul

juridic din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local.

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                              SECRETAR,
                     Dl.  Mastragociu Radu                                    jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 30.09.  2019
Nr. 83
7. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi toți cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, și  o abținere 

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind prelungirea valabilității contractelor de concesiune încheiate între Orașul

Mizil și cabinetele medicale pentru spațiile situate în Mizil, str. Mihai Bravu, nr.114
(Policlinica Orașului Mizil)

Consiliul  Local  al  Orașului  Mizil  întrunit  în  ședința  ordinară  din  data  de
30.09.2019;

Având în vedere:
-  adresa  nr.  28/136/18.09.2019  a  D-nei.  Petrescu  Felicia  -  Ioana  și  adresa

nr.28.137/18.09.2019 a D-nei Novac Petruța reprezentante ale cabinetelor medicale din
incinta Policlinicii orașului Mizil, prin care solicită prelungirea contractelor de concesiune
cu o perioadă de 25 de ani;

- referatul nr. 27.433/09.09.2019 a D-nei. Pătrașcu Mariana, inspector impozite și
taxe prin care precizează că termenul poate fi prelungit cu jumătate din durata inițială.

- prevederile HG nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de
cabinete medicale;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 129, alin (2) lit.c), alin (6) lit.a) şi art. 139, alin. (3), lit.g) și art. 196,

alin.(1),lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.   Se  aprobă  prelungirea  contractelor  de  concesiune  încheiate  între  Orașul
Mizil  și  cabinetele  medicale  pentru  spațiile  situate  în  Mizil,  str.  Mihai  Bravu,  nr.114
(Policlinica Orașului Mizil).

Art.2.  Redevența va fi stabilită de un evaluator autorizat, în condiţiile legii, prin
raportul de evaluare, însuşit şi aprobat de Consiliul Local Mizil.

Art.3. (1)  Perioada pentru care se aprobă prelungirea contractului de concesiune
este de 8 ani.

(2) Prelungirea contractului de concesiune se va face prin act adițional.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Serviciul impozite

și taxeși Biroul patrimoniu.
Art.5.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  prin  grija  consilierului  juridic  al  Consiliului

Local  Mizil,  Serviciului  impozite  și  taxe,  Biroului  patrimoniu  și  cabinetelor  medicale
situate în Policlinica orașului Mizil.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                              SECRETAR,
                     Dl.  Mastragociu Radu                                    jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 30.09.  2019
Nr. 84
8. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi toți cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind atribuirea în folosință gratuită  a terenului în suprafață de 20 mp, situat pe
DE 577 la limita județului Buzău pentru amplasarea Semnalului de intrare în județ

către Consiliul Județean Prahova

Consiliul  Local  al  Orașului  Mizil  întrunit  în  ședința  ordinară  din  data  de
30.09.2019;

Având în vedere:
- adresa nr. 17.428/07.08.2019 a Consiliului Județean Prahova prin care solicită

punerea la dispoziție a terenului în suprafață de 20 mp necesar amplasării Semnalului de
intrare în județ (DN1Blimita Județ Buzău);
- referatul nr. 25.598/20.08.2019 întocmit de Dl. Elisei Constantin prin care precizează că
terenul în suprafață de 20 mp este proprietatea privată a orașului Mizil și face parte dintr-o
suprafață mai mare și este înscris în cartea funciară nr. 22.569.

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 129, alin (2), lit. c) coroborat cu alin. (6), lit. b), art. 139 alin (3)

lit.g) și art. 196, alin.(1),lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E 

Art.1.  Se aprobă atribuirea în folosință gratuită  a terenului în  suprafață de 20 mp,
situat pe DE 577 la limita județului Buzău, înscris în cartea funciară sub nr. 22.569, pentru
amplasarea  Semnalului  de  intrare  în  județ,  către  Consiliul  Județean  Prahova  conform
schiței anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Serviciul  amenajare  teritoriului  și  urbanism,  patrimoniu,  cadastru  și
agricultură va duce la îndeplinire prezentei hotărâri.

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică prin grija consilierului juridic al Consiliului
Local  Mizil,  în  termenul  prevăzut  de  lege,  Consiliului  Județean  Prahova,  Serviciului
amenajare  teritoriului  și  urbanism,  patrimoniu,  cadastru  și  agricultură  și  Instituției
Prefectului Județului Prahova.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                              SECRETAR,
                     Dl.  Mastragociu Radu                                    jr. Tănase Loredana Marcela 
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orăşenesc “ Sfânta

Filofteia” Mizil, judeţul Prahova

Consiliul  Local  al  Orașului  Mizil  întrunit  în  ședința  ordinară  din  data  de
30.09.2019;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.28.772/30.09.2019;

-  adresa nr.8846/27.09.2019 a  Spitalului  Orășenesc Sf.  Filofteia  Mizil,  care  solicită
aprobarea structurii organizatorice a unității;

prevederile art. 172, alin (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în sistemul sănătăţii
cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 129, alin. (2) litera d), ale art. 129, alin. (7) litera c), şi ale art. 196
alin. (1) litera a), din OUG nr.57/20189 privind Codul administrativ ;

În temeiul art. 139 alin. (1) OUG nr.57/20189 privind Codul administrativ, Consiliul
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E 

Art.1.  Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia”
Mizil conform anexei la prezenta hotărâre parte integrantă din aceasta. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil
în  vederea  punerii  ei  în  executare,  prin  grija  consilierului  juridic  al  Consiliului  Local
Mizil.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                              SECRETAR,
                     Dl.  Mastragociu Radu                                    jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 30.09.  2019
Nr. 86
8. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi toți cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

mailto:primaria@primaria-mizil.ro


ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al D-lui. Minea

Claudiu - Remus și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local Mizil 

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019;
Având în vedere:

 -  referatul  nr.30.815/24.10.2019  întocmit  de  Dna.  Tănase  Loredana,  Secretarul
Orașului Mizil prin care solicită ca, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, să se ia act de demisia din funcția de consilier
local  înaintată  de Dl.  Minea Claudiu -  Remus și  promovarea unui proiect  de hotărâre
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al acesteia și vacantarea
locului de consilier local.

În conformitate cu prevederile:
 - Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și

completările ulterioare;
 -  Legii  nr.  115/2015 pentru  alegerea  autorităților  administrației  publice  locale,  cu

modificările și completările ulterioare;
În  temeiul  art.204,  alin.(7),  art.  196,alin.(1),  lit.b)  din  Ordonanța  de  urgență  nr.

57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al D-lui. Minea
Claudiu-  Remus  din  cadrul  Consiliului  Local  al  orașului  Mizil,  din  partea  Partidului
Național Țărănesc Creștin și Democrat  organizația  Mizil. 

Art.2. Se declară vacant locul de consilier local al D-lui. Minea Claudiu - Remus în
Consiliul Local al orașului Mizil.

Art.3. Secretarul Orașului Mizil  va înainta Comisiei de validare  a mandatelor de
consilier  din  cadrul  Consiliului  Local  al  orașului  Mizil,  nominalizata  prin  HCL  nr.
63/21.06.2016, modificată prin HCL nr. 28/28.02.2018,  documentaţia în vederea validării
mandatului de consilier local pentru supleantul de pe lista Partidului  Național Țărănesc
Creștin Democrat – Organizaţia orășenească Mizil.

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ,
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind validarea mandatului de consilier al D-nei. Niță Ancuța - Alexandra în

Consiliul Local al orașului Mizil, în condiţiile legii,  consilier supleant pe listele de
candidaţi ale Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat la alegerile locale,

pentru Consiliul Local al Oraşului Mizil din 5.06.2016  

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019;
Având  în  vedere vacantarea  unui  post  de  consilier  local  în  Consiliul  Local  al

Oraşului  Mizil  şi  procesul  verbal  al  Comisiei  de  Validare  cu  privire  la  validarea
mandatului de consilier al Dnei. Niță Ancuța - Alexandra;

Adresa PNȚCD nr. 1/17.10.2019 înregistrată la Consiliul Local al Orașului Mizil
sub nr. 67/17.10.2019;

Dispoziţiile  Legii  nr.115/2015  pentru  alegerea  autorităţilor  administraţiei  publice
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

În  temeiul  art.196,  alin.  (1),  lit.b)  din  Ordonanța  de  urgență  nr.57/2019 privind
Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

ARTICOL UNIC.  Se validează mandatul  de consilier  al  D-nei.  Niță  Ancuța -
Alexandra  în  condițiile  legii, consilier  supleant  pe  listele  de  candidaţi  ale  Partidului
Național Țărănesc Creștin Democrat la alegerile locale, pentru Consiliul Local al Oraşului
Mizil din 5.06.2016, pe durata actualei legislaturi. 
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2019

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 31.043/25.10.2019 a Primarului Orașului Mizil;
-  Raportul  de specialitate nr.  31.134/25.10.2019 întocmit  de Direcţia  economică,

prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru  rectificarea bugetului local pe
anul 2019;

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată  şi   completată,  Hotărârea  Guvernului  nr.  752/2019  privind  repartizarea  pe
unități administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din TVA, precum și a Ordonanței
Guvernului nr. 12/12.08.2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

  - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În  temeiul  art.129  alin  (2),  lit.b),  alin.(4),  lit.a)  și  art.  139,  alin.  (3),  lit  a)  din

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului
Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se  aprobă  rectificarea  bugetului  local  al  oraşului  Mizil,  pe  anul  2019,
conform anexelor  1, 2, 2.1, și 3, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  Direcţiei  economice  prin  grija
consilierului juridic al Consiliului Local Mizil.
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 ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de
206mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Traian Vuia,

nr.17

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 28.429/24.09.2019;
- cererea nr. 29747/11.10.2019 a D-lui. Ursaru Marian, domiciliat în oraşul Mizil,

str. Gheorghe Doja, nr. 26 prin care solicită concesionarea suprafeţei de teren de 206 mp,
situat în str. Traian Vuia, nr.17 (T16,Cc262); 

- Raportul de specialitate  întocmit  de Dl. Jugănaru Adrian - Arhitect Șef în cadrul
Primăriei Oraşului Mizil, nr. 30.248/17.10.2019, însoțit de studiu de oportunitate și caietul
de sarcini ;

- extrasul de carte funciară al terenului în suprafață de 206mp din str. Traian Vuia
nr.17, având nr. Cadastral 23.101;

     - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În  temeiul  art.  129,  alin  (2)  lit.c),  alin  (6)  lit.b)  şi  art.  139,  alin.  (3),  lit.g)  din

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  Consiliul Local al Oraşului
Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.1. (1) Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării suprafeței

de teren de 206mp, situată în Mizil, str. Traian Vuia, nr. 17 (T16,Cc262), teren proprietate
privată  a  oraşului  Mizil,  înregistrat  la  OCPI Prahova sub nr.  Cadastral  23.101,  pentru
construirea unei locuințe.

(2) Suprafaţa de teren, care se concesionează, se identifică conform schiţei anexă la
prezenta hotărâre.

 (3) Se aprobă studiul de oportunitate și caietul de sarcini, anexa 1 și 2 la prezenta
hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.2.  Preţul  de  pornire  la  licitaţie  va  fi  cel  stabilit  de evaluatorul  autorizat,  în
condiţiile legii, prin raportul de evaluare, însuşit şi aprobat de Consiliul Local Mizil.

Art.3. Concesiunea se acordă pe durata existenţei construcţiei.
Art.4. Este interzis orice act de dispoziţie asupra terenului concesionat.
Art.5.  Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate de către consilierul

juridic al Consiliului Local.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei. Ion Ioana  domiciliată în oraşul

Mizil, str. Fefelei, nr. 22, judeţul Prahova

Consiliul  Local  al  Orașului  Mizil  întrunit  în  ședința  ordinară  din  data  de
31.10.2019;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 28.434/25.09.2019;
- adresa nr. 2427/25.09.2019  a D-nei. Toader Daniela – Şef  SPAS Mizil prin care

propune spre dezbatere şi aprobare ancheta socială cu privire la situaţia D-nei. Ion Ioana
din Mizil str. Fefelei, nr.22, întocmită de Direcția de Asistenţă Socială Mizil înregistrată la
registratura Consiliului Local sub nr. 58/25.09.2019 prin care solicită Consiliului Local
Mizil acordarea unui ajutor de urgenţă pentru  reconstrucţia locuintei deteriorată în urma
unui incendiu;

În conformitate cu prevederile art.28 alin (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat , modificată şi completată prin Legea nr. 115/2006; 
   - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În temeiul art.129, alin.(2), lit.d) și alin. (7), lit.b) precum și art.139, alin.(1) din
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului
Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă, în valoare de 5.000 lei, D-nei.
Ion Ioana din Mizil str. Fefelei, nr.22, judeţul Prahova, din bugetul de venituri și cheltuieli
aprobat cu această destinație.

Art.2.  Serviciul  Buget – Contabilitate şi  Direcția de Asistenţa Socială Mizil  vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea investiției și indicatorii tehnico-economici ai  investiției

“Construire trotuar și sistem de evacuare ape pluviale pe DJ 100H,str. Fefelei, oraș
Mizil“  

Consiliul  Local  al  Orașului  Mizil  întrunit  în  ședința  ordinară  din  data  de
31.10.2019;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.30.996/25.10.2019;
- raportul de specialitate nr.  30.453/21.10.2019 întocmit  de către dl.  Cochirleanu

Valeriu –Inspector Investitii prin care  propune inițierea unui proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico –economici ai  investiției  “Construire trotuar și sistem
de evacuare ape pluviale pe DJ 100H,str. Fefelei, oraș Mizil“ cu sursa de finantare de la
bugetul local al orașului Mizil;

-  raportul  de specialitate  nr.  31135/25.10.2019 întocmit  de  Dna.  Dinu Daniela  -
Director economic în cadrul Primăriei Orașului Mizil; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Mizil;
In conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;
- H.G.R  nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice;

In temeiul art. 129, alin.(2) lit.b), alin.(4), lit.d), art.139, alin.(1)  și art.196, alin.(1),
lit.b) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul adiministrativ, Consiliul Local al
Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

ART.1  (1)  Se  aprobă  efectuarea  investiției  “Construire  trotuar  și  sistem  de
evacuare ape pluviale pe DJ 100H,str. Fefelei, oraș Mizil“   și a indicatorilor tehnico-
economici ai investiției conform devizului general estimativ anexat, după cum urmează:

-  valoarea  investiției  este  de  1.878.750,78lei  inclusiv  TVA,  din  care  C+M
1.553.639,75lei cu TVA; 

(2)  Sursa de finantare a investitiei  se asigura din  bugetul local al orasului Mizil.
ART.2  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcția Economica și Serviciului
dezvoltare, investiții,  achiziții,  mediu și proiecte europene din cadrul Primăriei orașului
Mizil. 
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind modificarea statului de funcţii și organizarea concursului pentru ocuparea unor

posturi vacante din cadrul  Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil

Consiliul Local al Orașului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 31.004/25.10.2019;
- adresa nr. 9579/23.10.2019 a Spitalului Orăşenesc Mizil înregistratată la registratura

Primăriei Orașului Mizil sub nr.30.766/24.10.2019 prin care solicită transformarea unor posturi
de asistent medical;

-  prevederile  art.  15  lit  b,  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  56/2009  pentru  aprobarea
Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  nr.  162/2008  privind  ansamblul  de  atribuţii  şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale;

- prevederile Hotǎrârii Consiliului Local Mizil nr. 88/2010;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
 În temeiul art. 129, alin (2), lit. d) coroborat cu alin. (7), lit. a), art. 139 alin (1) și art.

196, alin.(1),lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.1.  (1)  Se  aprobă  modificarea  statului  de  funcţii  al  Spitalului  Orăşenesc  ,,Sfânta

Filofteia” Mizil,  prin transformarea a  1 (un) post de asistent medical principal Pl, specialitatea
ocrotire (poziția 127 în statul de funcții) în 1 (un) post de asistent medical Pl, începând cu data
ieșirii la pensie a titularului postului;

(2) Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de asistent medical
Pl, pe perioadă determinată în cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil.

Art.2.  (1)  Se  aprobă  modificarea  statului  de  funcţii  al  Spitalului  Orăşenesc  ,,Sfânta
Filofteia” Mizil, prin transformarea următoarelor posturi:
- a 1 (un) post de asistent medical generalist PL (poziția 118 în statul de funcții) în 1 (un) post de
asistent medical debutant Pl, specialitatea medicină generală;
- a 1 (un) post de asistent medical generalist PL (poziția 122 în statul de funcții) în 1 (un) post de
asistent medical debutant Pl, specialitatea medicină generală;

(2)  Se  aprobă  organizarea  concursului  pentru  ocuparea  celor  două  posturi  vacante  de
asistent medical debutant Pl,  în cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil.

Art.3. Prezenta hotărâre se aplică până la ocuparea posturilor prin concurs.
   Art.4.Prezenta  hotărâre  se  comunică  Spitalului  Orăşenesc  ,,Sfânta  Filofteia”  Mizil în

vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil.

     
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                         Consilier                                                                 SECRETAR,
                  Dl.  Manolache Corneliu                                     jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 31.10.  2019
Nr. 93
5. ex/Tehnored.  PV
 La şedinţa au fost prezenţi 16 din cei 17 consilieri  în funcţie               
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea structurii organizatorice  pentru  aparatul  de

specialitate al Primarului orasului Mizil si a serviciilor publice  aflate in
subordinea Consiliului Local al orasului Mizil 

Consiliul  Local  al  Orașului  Mizil  întrunit  în  ședința  ordinară  din  data  de
31.10.2019;

Având în vedere:
- nota de fundamentare a Primarului Orașului Mizil nr. 30.987/25.10.2019;
-referatul  nr.  29867/14.10.2019  ȋntocmit  de  catre  d-na  Tanase  Loredana  -

secretarul orasului Mizil  ;
-  adresa  Institutiei  Prefectului  judetului  Prahova   nr.  5563/15.04.2019  privind

numarul maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul orasului Mizil ;
În conformitate cu prevederile art. 610, alin (1) si  art. 611 alin (1) din OUG nr.

57/2019 privind Codul Administrativ ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 129, alin (3), lit. c), art. 139 alin (1) și art. 196, alin.(1),lit.a) din

Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local
al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E 

Art. 1.  Se aprobă organigrama și numărul de personal din aparatul de specialitate al
Primarului orașului Mizil și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al
orașului Mizil, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotărâre .

Art.2. Se  aprobă  statul  de  functii  pentru  aparatul  de  specialitate  al  Primarului
orasului Mizil, conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotărâre .

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică ANFP Bucuresti ȋn vedere avizării funcțiilor
publice din cadrul UAT Mizil . 

Art.  4.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  celor  ȋn  drept  prin  grija  secretarului
general  al  orașului  Mizil  și  dusă  la  ȋndeplinire  de  Primarul  orașului  Mizil  și
Compartimentul  Resurse  Umane  din  cadrul  Aparatului  de  specialitate  al  Primarului
orasului Mizil . 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ,
                         Consilier                                                                 SECRETAR,
                  Dl.  Manolache Corneliu                                     jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 31.10.  2019
Nr. 94
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La şedinţa au fost prezenţi 16 din cei 17 consilieri  în funcţie  
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico- economici și Devizul de

lucrări privind construire platformă beton armat, amplasare, construcție, reabilitare și
modernizare ansamblu containere cu destinația birouri și arhivă în incinta Spitalului

orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil

Consiliul Local al Orașului Mizil întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;
Având în vedere:
- adresa nr. 31282/29.10.2019 a Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil prin care

solicită aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico- economici și Devizul de lucrări
privind  construire  platformă  beton  armat,  amplasare,  construcție,  reabilitare  și  modernizare
ansamblu  containere  cu  destinația  birouri  și  arhivă  în  incinta  Spitalului  orășenesc  „Sfânta
Filofteia” Mizil;

In conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;
-H.G.R  nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al

documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii  finanţate  din
fonduri publice;

In temeiul art. 129, alin.(2) lit.b), alin.(4), lit.d), art.139, alin.(1)  și art.196, alin.(1), lit.b)
din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul adiministrativ, Consiliul Local al Oraşului
Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E 

ART.1 Se aprobă  Studiul de fezabilitate cu indicatorii tehnico- economici și Devizul de
lucrări  privind  construire  platformă  beton  armat,  amplasare,  construcție,  reabilitare  și
modernizare ansamblu containere cu destinația birouri și arhivă în incinta Spitalului orășenesc
„Sfânta Filofteia” Mizil.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico - economici:
- valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, 337.781 lei, din care C+M 297.500 lei;
- eșalonarea investiției: anul I - 337.781lei /297.500 lei (inclusiv TVA);
- durata de realizare: 6 luni.
Art.3. Sursa de finantare a investitiei  se asigura din  bugetul Spitalului Orășenesc „Sfânta

Filofteia” Mizil.
ART.4.Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  îndeplinire  de  Spitalul  Orășenesc

Sfânta Filofteia Mizil. 
ART.5. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului Local

Mizil, Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului orașului Mizil, Direcției economice
din cadrul Primăriei Orașului Mizil și Spitalului Orășenesc „Sf. Filofteia” Mizil.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                              SECRETAR,
                    Dl.  Manolache Corneliu                                   jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 31.10.  2019
Nr. 95
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 La şedinţa au fost prezenţi toți cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” și o abținere
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea deplasării în Siracusa - Catania a Primarului Oraşului Mizil 

Consiliul  Local  al  Orașului  Mizil  întrunit  în  ședința  ordinară  din  data  de
31.10.2019;

Având în vedere:
- referatul nr. 30.663/23.10.2019 întocmit de D-şoara. Sturz Petronela, Şef Serviciu

DIAMPE prin  care  solicită  iniţierea  unei  hotărâri  de  aprobare  a  deplasării  Primărului
Orasului  Mizil,  Negrau Silviu  –  Călin,  în  Siracusa  -Catania  în  calitate  de  membru  al
Agenției  pentru  Eficiență  Energetică  și  Energii  Regenerabile  AE3R şi  suportarea
cheltuielilor cu deplasarea din bugetul local;

În  conformitate  cu  prevederile  Hotărârii  nr.  518/1995  privind  unele  drepturi  şi
obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter  temporar,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  precum  şi  ale  Legii  nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin (2) lit „e”, art.139, alin (1) şi art.196 (1) lit „a”
din  Ordonanța  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  Consiliul  Local  al
Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă deplasarea Primarului Oraşului Mizil, Dl. Negraru Silviu – Călin,
în Siracusa - Catania, în perioada 11.12-14.12.2019. 

Art.2.  Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare din bugetul local.
Art.3. Suma necesară deplasării va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli

aprobat pentru anul 2019.
Art.4.  Cu ducerea la îndeplinire a prevedrilor prezentei hotărâri se încredinţează

Direcţia economică.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economice şi Primarului Orasului

Mizil de către consilierul juridic al Consiliului Local Mizil.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                              SECRETAR,
                    Dl.  Manolache Corneliu                                   jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 31.10.  2019
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 La şedinţa au fost prezenţi toți cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate de voturi.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/21.06.2016

privind organizarea şi componenţa comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Oraşului Mizil

Consiliul  Local  al  Orașului  Mizil  întrunit  în  ședința  ordinară  din  data  de
31.10.2019;

Având în vedere:
- Ordinul nr. 181/14.06.2016 al Prefectului Judeţului Prahova privind constituirea

Consiliului Local Mizil, ca urmare a alegerilor locale din 05.06.2016; prevederile HCL nr.
65/21.06.2016 cu privire la constituirea Consiliului Local Mizil  şi  prevederile HCL nr.
67/21.06.2016 cu privire la alegerea viceprimarului orasului; 

- demisia D-lui. Minea Claudiu - Remus și validarea mandatului de consilier al D-
nei. Nițu Ancuța - Alexandra;

În temeiul art. 124, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Local al Orașului Mizil, adoptă prezenta, 

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 68/21.06.2016 se modifică şi se completează
după cum urmează:  
-   Comisia  pentru  buget  -  finanțe,  studii,  prognoze economice,  sociale,  administrarea
domeniului public și privat:

   - PREŞEDINTE:       Crăciun Nicolai;
- SECRETAR:        Butuceanu Adrian                
- MEMBRI:

                  -  Radu Eduard
                  -  Iacob Dan
                  -  Niță Ancuța - Alexandra. 

Art.2.  Celelalte prevederi ale HCL nr. 68/21.06.2016 rămân valabile şi se aplică
încontinuare.

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                              SECRETAR,
                    Dl.  Manolache Corneliu                                   jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 31.10.  2019
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 La şedinţa au fost prezenţi toți cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate de voturi.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
 privind modificarea și completarea  HCL nr. 82/30.09.2019  prin care au fost desemnați

reprezentanţii Consiliului local al oraşului Mizil   în Consiliile de Administraţie şi  în
Comisiile  pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul  unităţilor de învăţământ

preuniversitar de stat de pe raza oraşului Mizil  pentru anul şcolar 2019 – 2020

Consiliul  Local  al  Orașului  Mizil  întrunit  în  ședința  ordinară  din  data  de
31.10.2019;

Având în vedere:
- demisia D-lui. Minea Claudiu - Remus și validarea mandatului de consilier al

D-nei. Nițu Ancuța - Alexandra;
         -art. 96, alin (2) , lit. b) din  Legea educatiei nationale nr.1/2011;

- prevederile Ordinului 5115/2014 privind  aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

-  Ordinul  MECTS  nr.4619/2014  privind  aprobarea  Metodologiei  –cadru  de
organizare  şi  funcţionare  a  consiliului  de  administraţie  din  unităţile  de  învăţământ
preuniversitar, cap.II, art. 4, modificat și completat prin Ordinul MEN 3160/2017;

- art. 11, alin (4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 – privind asigurarea calităţii
educaţiei;

- adresa nr. 1012/05.09.2019 a Școlii gimnaziale Sf. Maria Mizil prin care solicită
doi membri în Consiliul de administrație al școlii;

În  temeiul  art.129,  alin.(2),  lit.d)  și  alin.  (7),  lit.a)  precum și  art.139,  alin.(1)  din
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului
Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art. I.  Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 82/30.09.2019 se modifică şi
se completează după cum urmează:

„-  Reprezentanții  Consiliului  Local  în  Consiliul  de  Administraţie  al  Şcolii
Gimnaziale  „Sfânta Maria” Mizil sunt: Dl. Iacob Dan și Dna. Niță Ancuța - Alexandra;

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 82/30.09.2019 rămân valabile şi se aplică
încontinuare.

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ,
                             Consilier                                                              SECRETAR,
                    Dl.  Manolache Corneliu                                   jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 31.10.  2019
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 La şedinţa au fost prezenţi toți cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu  unanimitate de voturi.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
 privind aprobarea Studiului de oportunitate a proiectului „Reabilitare,  extindere si
dotare infrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta

Filofteia” Mizil” 

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  de  îndată  din  data  de
22.11.2019;

Având în vedere:
-  raportul  de  specialitate  nr.  32.858/19.11.2019   întocmit  de  către  d-șoara  Sturz

Petronela  – Șef serviciu DIAMPE prin care  propune inițierea unui proiect de hotărâre
privind  aprobarea  studiului  de  oportunitate  a  proiectului  „Reabilitare,   extindere  si
dotare infrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta
Filofteia” Mizil” selectat pentru finanțare  în cadrul   Programului Operațional Regional
2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Propritatea de
investiții  8.1  -  Investiţiile  în  infrastructurile  sanitare  şi  sociale  care  contribuie  la
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte
starea  de  sănătate  şi  promovând  incluziunea  socială  prin  îmbunătăţirea  accesului  la
serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale
la  serviciile  prestate  de  colectivităţile  locale,  Obiectivul  Specific  8.1  -  Creşterea
accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special
pentru zonele sărace şi izolate, Operațiunea A – Ambulatorii;

În  temeiul  art.129,alin.(2),  lit.b)  coroborat  cu alin.(4),  lit.d),  art.  139,  alin.(1)  și
art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

ART 1. Se aprobă Studiul de oportunitate a proiectului „Reabilitare,  extindere si
dotare infrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta
Filofteia” Mizil” conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 2. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului
Local,  în  vederea  ducerii  sale  la  îndeplinire  Primarului  Orașului  Mizil,  Direcției
economice  și  Serviciului  Dezvoltare,  investiții,  achiziții  publice,  mediu  și  proiecte
europene.

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                Consilier                                                                 Secretar general,
             Dna.  Niță Ancuța - Alexandra                                     jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 22.11.  2019
Nr. 99
6. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi 11 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL
Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800

Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea proiectului  „Reabilitare, extindere și dotare infrastructură
Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil,

județul Prahova” și a cheltuielilor legate de proiect 

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  de  îndată  din  data  de
22.11.2019;

Având în vedere:
-  referat  nr.  32.892/19.11.2019 întocmit  de  către  d-șoara  Sturz Petronela   –  Șef

serviciu DIAMPE prin care  propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea
proiectului„Reabilitare, extindere și dotare infrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul
Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova” și a cheltuielilor legate de
proiect;

- raportul nr. 33.003/20.11.2019 întocmit de Dna. Director economic, Dinu Daniela
privind  finanțarea  proiectului  „Reabilitare,  extindere  și  dotare  infrastructură
Ambulatoriu  Integrat  din  cadrul  Spitalului  Orășenesc  „Sfânta  Filofteia”  Mizil,
județul Prahova”;

In conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;
-H.G.R  nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice;

În  temeiul  art.129,alin.(2),  lit.b)  coroborat  cu alin.(4),  lit.d),  art.  139,  alin.(1)  și
art.196, alin. (1), lit.b) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
ART 1.  Se  aprobă proiectul  „Reabilitare,  extindere  și  dotare  infrastructură

Ambulatoriu  Integrat  din  cadrul  Spitalului  Orășenesc  „Sfânta  Filofteia”  Mizil,
județul  Prahova” în  vederea  finanțării  acestuia  în  cadrul  în  cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și
sociale, Propritatea de investiții 8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea
ce  priveşte  starea  de  sănătate  şi  promovând  incluziunea  socială  prin  îmbunătăţirea
accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile
instituţionale  la  serviciile  prestate  de  colectivităţile  locale,  Obiectivul  Specific  8.1  -
Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în
special pentru zonele sărace şi izolate, Operațiunea A – Ambulatorii;

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului  „Reabilitare, extindere și dotare
infrastructură  Ambulatoriu  Integrat  din  cadrul  Spitalului  Orășenesc  „Sfânta
Filofteia” Mizil, județul Prahova”, în cuantum de 8.724.519,89 lei (inclusiv TVA), din
care valoarea totală eligibilă în cuantum de 7.861.777,26 lei și valoarea totală neeligibilă
în cuantum 862.742,63 lei.



ART  3.  Se  aprobă  contribuția  proprie  în  proiect:  862.742,63 lei,  reprezentând
achitarea  tuturor  cheltuielilor  neeligibile  ale  proiectului,  cât  și  contribuția  de  2% din
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 157.235,56 lei, reprezentând cofinanțarea
proiectului „Reabilitare, extindere și dotare infrastructură Ambulatoriu Integrat din
cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova”.

ART  4.  Sumele  reprezentând  cheltuieli  conexe  ce  pot  apărea  pe  durata
implementării proiectului „Reabilitare, extindere și dotare infrastructură Ambulatoriu
Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova”
pentru implementarea proiectului în condiții  optime, se vor asigura din bugetul local al
Orasului Mizil.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului
în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale,
inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de
verificare a achiziției.

ART 6.  Se împuternicește Primarul Orașului Mizil, dl. Negraru Silviu - Călin să
semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare.

ART 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către consilierul juridic al Consiliului
Local,  în  vederea  ducerii  sale  la  îndeplinire  Primarului  Orașului  Mizil,  Direcției
economice  și  Serviciului  Dezvoltare,  investiții,  achiziții  publice,  mediu  și  proiecte
europene.

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                                Consilier                                                                 Secretar general,
             Dna.  Niță Ancuța - Alexandra                                     jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 22.11.  2019
Nr. 100
6. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi 11 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în
vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 184 mp, teren proprietate

privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Bradului, nr. 33

Consiliul  Local  al Oraşului  Mizil  întrunit  în şedinţa ordinară din data de
28.11.2019;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 33.084/21.11.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 70/31.07.2019 prin care s-a aprobat
concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 184 mp, situată în Mizil,
str. Bradului, nr.33, teren proprietate privată a Oraşului Mizil;
- raport de specialitate nr. 32.989/20.11.2019 al D-lui. Jugănaru Adrian – Arhitect
Șef la Primăria Mizil prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit
de Dl. Venete Răzvan pentru  terenul din Mizil, str. Bradului, nr.33;
- prevederile art.307, alin.(4) și art. 362, alin.(2) și (3) din Ordonanța Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(3)
lit. g) și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă preţul  minim de la care se porneşte  licitaţia în  vederea
concesionării terenului în suprafaţă de 184 mp, teren  proprietate privată  a oraşului
Mizil, situat în Mizil, str. Bradului, nr.33, conform raportului de evaluare întocmit
de Ing. Venete Răzvan - evaluator autorizat A.N.E.V.A.R,  având valoarea estimată
de  13,7 euro/mp (fără TVA). 

Art.2. Toate  cheltuielile  ocazionate  cu concesionarea  terenului  (evaluare,
înscriere în cartea funciară) cad în sarcina concesionarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Biroului urbanism şi Biroului impozite
şi taxe în vederea punerii ei în executare.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ,
                 Consilier                                                                 Secretar general,
      Dna.  Niță Ancuța - Alexandra                               jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 28.11.  2019
Nr. 101
6. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în
vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 150 mp, teren proprietate

privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Horia, nr.18,nr. cadastral 23039

Consiliul  Local  al Oraşului  Mizil  întrunit  în şedinţa ordinară din data de
28.11.2019;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.33085/21.11.2019;
-  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.57/27.06.2019 prin care  s-a  aprobat
concesionarea prin  licitaţie  publică  a  suprafeţei  de teren de  150 mp,  situată  în
Mizil, str. Horia, nr.18, teren proprietate privată a Oraşului Mizil, cu nr. cadastral
23039;
- raport de specialitate nr. 32988/20.11.2019 al D-lui. Jugănaru Adrian – Arhitect
Șef la Primăria Mizil prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit
de dl. Venete Răzvan pentru  terenul din Mizil, str. Horia, nr.18.
- prevederile art.307, alin.(4) și art. 362, alin.(2) și (3) din Ordonanța Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(3)
lit.  g)   și  art.  196,  alin.(1),  lit.a)  din Ordonanța  Guvernului  nr.57/2019 privind
Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă preţul  minim de la care se porneşte  licitaţia în  vederea
concesionării terenului în suprafaţă de 150 mp, teren  proprietate privată  a oraşului
Mizil, situat în Mizil, str. Horia, nr.18, cu nr. cadastral nr. 23039 conform raportului
de  evaluare  întocmit  de  dl.  Venete  Răzvan  -  evaluator  autorizat  A.N.E.V.A.R,
având valoarea estimată de  13,7 euro/mp (fără TVA). 

Art.2. Toate  cheltuielile  ocazionate  cu concesionarea  terenului  (evaluare,
înscriere în cartea funciară) cad în sarcina concesionarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Biroului urbanism şi Biroului impozite
şi taxe în vederea punerii ei în executare.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ,
                 Consilier                                                                  Secretar general,
       Dna.  Niță Ancuța - Alexandra                               jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 28.11.  2019
Nr. 102
6. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în
vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 150 mp, teren proprietate

privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Horia, nr.18,nr. cadastral 23040

Consiliul  Local  al Oraşului  Mizil  întrunit  în şedinţa ordinară din data de
28.11.2019;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.33086/21.11.2019;
-  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.58/27.06.2019 prin care  s-a  aprobat
concesionarea prin  licitaţie  publică  a  suprafeţei  de teren de  150 mp,  situată  în
Mizil, str. Horia, nr.18, teren proprietate privată a Oraşului Mizil, cu nr. cadastral
23040;
- raport de specialitate nr. 32985/20.11.2019 al D-lui. Jugănaru Adrian – Arhitect
Șef la Primăria Mizil prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit
de dl. Venete Răzvan pentru  terenul din Mizil, str. Horia, nr.18.
- prevederile art.307, alin.(4) și art. 362, alin.(2) și (3) din Ordonanța Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(3)
lit.  g)   și  art.  196,  alin.(1),  lit.a)  din Ordonanța  Guvernului  nr.57/2019 privind
Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă preţul  minim de la care se porneşte  licitaţia în  vederea
concesionării terenului în suprafaţă de 150 mp, teren  proprietate privată  a oraşului
Mizil, situat în Mizil, str. Horia, nr.18, cu nr. cadastral nr. 23040 conform raportului
de  evaluare  întocmit  de  dl.  Venete  Răzvan  -  evaluator  autorizat  A.N.E.V.A.R,
având valoarea estimată de  13,7 euro/mp (fără TVA). 

Art.2. Toate  cheltuielile  ocazionate  cu concesionarea  terenului  (evaluare,
înscriere în cartea funciară) cad în sarcina concesionarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Biroului urbanism şi Biroului impozite
şi taxe în vederea punerii ei în executare.

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                  Consilier                                                                  Secretar general,
       Dna.  Niță Ancuța - Alexandra                                jr. Tănase Loredana Marcela

Mizil, 28.11.  2019
Nr. 103
6. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în
vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 150 mp, teren proprietate

privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Horia, nr.16B, nr. cadastral 23051

Consiliul  Local  al Oraşului  Mizil  întrunit  în şedinţa ordinară din data de
28.11.2019;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.33087/21.11.2019;
-  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.56/27.06.2019 prin care  s-a  aprobat
concesionarea prin  licitaţie  publică  a  suprafeţei  de teren de  150 mp,  situată  în
Mizil, str. Horia, nr.16B, teren proprietate privată a Oraşului Mizil, cu nr. cadastral
23051;
- raport de specialitate nr. 32986/20.11.2019 al D-lui. Jugănaru Adrian – Arhitect
Șef la Primăria Mizil prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit
de dl. Venete Răzvan pentru terenul din Mizil, str. Horia, nr.16B.
- prevederile art.307, alin.(4) și art. 362, alin.(2) și (3) din Ordonanța Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(3)
lit. g) și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă preţul  minim de la care se porneşte  licitaţia în  vederea
concesionării terenului în suprafaţă de 150 mp, teren  proprietate privată  a oraşului
Mizil,  situat  în  Mizil,  str.  Horia,  nr.16B,  cu  nr.  cadastral  nr.  23051  conform
raportului  de  evaluare  întocmit  de  dl.  Venete  Răzvan  -  evaluator  autorizat
A.N.E.V.A.R,  având valoarea estimată de  13,7 euro/mp (fără TVA). 

Art.2. Toate  cheltuielile  ocazionate  cu concesionarea  terenului  (evaluare,
înscriere în cartea funciară) cad în sarcina concesionarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Biroului urbanism şi Biroului impozite
şi taxe în vederea punerii ei în executare.

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                  Consilier                                                                  Secretar general,
       Dna.  Niță Ancuța - Alexandra                                jr. Tănase Loredana Marcela

Mizil, 28.11.  2019
Nr. 104
6. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în

vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 11 mp, teren proprietate
privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str.  Mihail Kogălniceanu, nr.8, bl.4,

ap.4 

Consiliul  Local  al Oraşului  Mizil  întrunit  în şedinţa ordinară din data de
28.11.2019;

Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.33088/21.11.2019;
-  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.83.09.2019 prin  care  s-a  aprobat
concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 11 mp, situată în Mizil,
str. Mihail Kogălniceanu, nr.8, bl.4, ap.4, teren proprietate privată a Oraşului Mizil,
cu nr. cadastral 23075;
- raport de specialitate nr. 32987/20.11.2019 al D-lui. Jugănaru Adrian – Arhitect
Șef la Primăria Mizil prin care supune spre aprobare raportul de evaluare întocmit
de  dl.  Venete  Răzvan  pentru  terenul  din  Mizil,  str.  Mihail  Kogălniceanu,  nr.8,
bl.4,ap.4
- prevederile art.307, alin.(4) și art. 362, alin.(2) și (3) din Ordonanța Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b), art. 139, alin.(3)
lit.  g)   și  art.  196,  alin.(1),  lit.a)  din Ordonanța  Guvernului  nr.57/2019 privind
Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă preţul  minim de la care se porneşte  licitaţia în  vederea
concesionării terenului în suprafaţă de 11 mp, teren  proprietate privată  a oraşului
Mizil, situat în Mizil, str. Mihail Kogălniceanu, nr.8, bl.4, ap.4 cu nr. cadastral nr.
23075  conform raportului de evaluare întocmit de dl. Venete Răzvan - evaluator
autorizat A.N.E.V.A.R,  având valoarea estimată de  20 euro/mp (fără TVA). 

Art.2. Toate  cheltuielile  ocazionate  cu concesionarea  terenului  (evaluare,
înscriere în cartea funciară) cad în sarcina concesionarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Biroului urbanism şi Biroului impozite
şi taxe în vederea punerii ei în executare.

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                  Consilier                                                                  Secretar general,
       Dna.  Niță Ancuța - Alexandra                                jr. Tănase Loredana Marcela

Mizil, 28.11.  2019
Nr. 105
6. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

Consiliul  Local  al Oraşului  Mizil  întrunit  în şedinţa ordinară din data de
28.11.2019;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.33.103/22.11.2019;
-  Raportul  de  specialitate  al  Serviciului  Impozite  si  Taxe  Locale  nr.
33.101/22.11.2019  prin  care  se  propune stabilirea  impozitelor  şi  taxelor  locale
pentru anul 2020;
-  prevederile  art.491  din  Legea  nr.227/2015  privind  indexarea  impozitelor  și
taxelor locale pentru anul 2020;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mizil;

În conformitate cu prevederile art.1, art.2 alin. (1) lit.h), precum și cele ale
titlului  IX  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.38 alin.(2), art.162, art. 167, art.185 alin.(1) lit.a)
și  alin.(6),  art.266  alin.(5)  şi  alin.(6)  din  Legea  nr.207/2015  privind  Codul  de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor art.19 pct.10 din Legea nr.203/2018 privind măsuri de
eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale;

Potrivit prevederilor art.4, art.9 și art.10 din Legea prevenirii nr. 270/2017
coroborate cu prevederile Anexei nr.1 din Hotărârea Guvernului nr.33/2018 privind
stabilirea  contravenţiilor  care  intră  sub  incidenţa  Legii  prevenirii  nr.  270/2017,
precum şi a modelului planului de remediere;

Potrivit  prevederilor  art.20  din  Legea  nr.186/2013  privind  constituirea  şi
funcţionarea  parcurilor  industriale,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,
coroborate  cu  prevederile  Ordinului  Ministerului  Dezvoltării  Regionale  şi
Administraţiei Publice nr.2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a
măsurilor  de  sprijin  pentru  investiţiile  realizate  în  parcurile  industriale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi
de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând  în  considerare  prevederile  art.  9  pct.  3  din  Carta  europeană  a
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificata prin
Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile art.5 alin.(1) lit.a), art.16 alin.(2), art.20 alin(1)
lit.b), art.27 şi ale art.30 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(4) lit.c), art. 139, alin.
(3), lit. c) și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:



H O T Ă R Â R E

Art. 1 – Se  aprobă nivelul impozitelor şi taxelor locale prevăzute pentru
anul 2020, conform Anexei nr. 1 – parte integrantă la prezenta hotărâre, după cum
urmează:

a) impozitul si taxa pe clădiri:
- impozitul  pe clădiri datorat de persoane fizice – tabelul nr.1;
- impozitul şi taxa pe clădiri datorate de persoane juridice  – tabelele 2, 3;
b) impozitul şi taxa pe teren:
- impozitul şi taxa pe teren datorate de persoane fizice – tabelele 4, 5, 6;
- impozitul şi taxa pe teren datorate de persoanele juridice  – tabelele 7, 8, 9 ;
c) impozitul pe mijloacele de transport:
- impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice si juridice

– tabelele 10, 11, 12, 13, 131;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizatiilor: tabelele
nr. 14 si 15;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate: 
- taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
- taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate– tabelul 16 ;
f) impozitul pe spectacole : - tabelul 17;
g) taxe speciale: 
- taxele pentru serviciile prestate de catre Serviciul Public Local Comunitar

de Evidenta a persoanelor Mizil- tabelul 18 ;
- taxe pentru serviciile prestate de catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si

Urbanism,Patrimoniu,Cadastru si Agricultura –tabelul nr.19,20
-  taxe  pentru  prestarea  serviciilor  în  regim  de  urgentã,  în  interesul

persoanelor fizice si juridice;
 - taxa de salubrizare;
h) alte taxe locale:
-  taxe  pentru  depozitarea  de  materiale,  realizarea  unor  lucrari,  pentru

desfacerea de produse ce fac obiectul comertului in piete, in standuri situate de-a
lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari
ale consiliilor locale, ocuparea terenului cu chioscuri, tonete inchise, suporti pentru
obiecte de publicitate si pentru evenimente ocazionale s.a.-  tabelul 21;

-taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale
publicitare se datoreaza de catre contribuabilii persoane fizice/juridice, in functie de
numarul  de  zile  pentru  care  se  solicita  si  se  aproba  ocuparea  domeniului
public.Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea distribuirii de materiale
publicitare datorata de catre persoanele fizice este in suma de 0,53 lei/ zi, iar in
cazul persoanelor juridice taxa datorata este in suma de 1,07 leu/zi.

-  taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa este in
suma de 608 lei;

- taxe judiciare de timbru;
- taxele piata si obor -tabelul nr. 22,23 ;

          - chiriile teren - tabelul nr.24 ;
          - taxa parcare cu rezervare : 106 lei/an ;
          - cheltuieli de executare silita : 8 lei/comunicare.



 
Art. 2. Aprobă stabilirea cotei de impozitare pentru următoarele impozite şi

taxe:
a) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul

fiscal,  reprezentând impozit  pe  cladirile  rezidenţiale  şi  clădirile  anexă  aflate  în
proprietatea persoanelor fizice, se stabileşte la 0,1%.

b) cota prevăzută la art. 458 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal,  reprezentând  impozit  pe  cladirile  nerezidenţiale  aflate  în  proprietatea
persoanelor fizice, se stabileşte la 1,3%.

c). cota prevăzută la art. 460 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal,  reprezentând  impozit/taxa  pe  cladirile  rezidenţiale  aflate  în  proprietatea
persoanelor juridice, se stabileşte la 0,2%.

d) cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, reprezentând impozit/taxa pe cladirile nerezidenţiale aflate în proprietatea
persoanelor juridice, se stabileşte la 1,3%.

e) pentru proprietarul (persoană juridică) al clădirii nerezidenţiale, care nu a
actualizat  valoarea  impozabilă  a  clădirii  în  ultimii  3  ani  anteriori  anului  de
referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

f) cota prevazută la art. 477, alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, referitoare la taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate, se
stabileşte in cota de  3 % asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, care se
regaseste in contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata;

g) cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal,  reprezentând  impozit  pe  cladirile  nerezidenţiale  aflate  în  proprietatea
persoanelor fizice, se stabilește la 2% .

Art.3.  Aprobă majorarea  cu  până la  500% a impozitului  pentru  clădirile
şi/sau terenurile neîngrijite, situate în intravilanul orasului Mizil. 

Criteriile  sunt  stabilite  prin  HCL  154/2017  privind  aprobarea  unei  noi
proceduri de lucru cu stabilirea criteriilor de identificare si încadrare a imobilelor
(terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza orasului Mizil.

Art. 4. Bonificaţia prevăzută la art.462 alin.(2), art.467 alin.(2), art.472 alin.
(2)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  pentru  plata  integrală  cu
anticipaţie  a  impozitelor  locale,  până  la  31  martie  de  către  contribuabili,  se
stabileşte după cum urmează:

- 10% în cazul impozitului pe clădiri;
- 10% în cazul impozitului pe teren;
- 10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport.
Impozitul anual datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane

fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul
termen de plată.

Art.5.(1). Aprobă  scutirea  de  la  plata  impozitului  pe  clădire  şi  a
impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale
căror  venituri  lunare  nete  sunt  mai  mici  sau egale  de 650  lei  (inclusiv  pentru
persoanele fară venituri), pentru clădirea folosită ca domiciliu şi  terenul aferent
acesteia, în suprafaţă de maxim 500 mp. 

Contribuabilul datorează impozit pentru diferenţa dintre suprafaţa de teren
deţinută  (dacă  este  mai  mare  de  500mp)  şi  cei   500  mp  scutiţi  prin  prezenta
hotărâre.



Scutirea  se  acordă  doar  pentru  cota  deţinută  de  contribuabili  şi  în
următoarele condiții :

 să deţină în proprietate un singur imobil ;
 să nu înregistreze obligații fiscale restante la bugetul local.

Scutirea  se  acorda  pe  baza  unei  cereri  temeinic  justificată,  depusă  de
contribuabil  până  la  data  de  31  martie  2020,  pe  baza  unui  referat  intocmit  de
inspectorul  de  sector,  verificat  de  seful  de  serviciu  si  aprobat  de  conducerea
institutiei.

Locuinţa deţinută la adresa de domiciliu, pentru care se acorda scutire de la
plata impozitului pe cladire trebuie sa indeplineasca conditiile privind suprafetele
minimale,  in  functie  de  numarul  de  persoane,  prevazute  de  Legea  locuintei
nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
- suprafata construita a locuintei familiei  formate din 1 (una) persoana- 58mp ;
- suprafata construita a locuintei familiei  formate din 2 (doua) persoane- 81mp ;
- suprafata construita a locuintei familiei  formate din 3 (trei) persoane- 102mp ;
- suprafata construita a locuintei familiei  formate din 4 (patru) persoane- 115mp ;
- suprafata construita a locuintei familiei  formate din 5 (cinci) persoane- 135mp ;
- suprafata construita a locuintei familiei  formate din 6 (sase) persoane- 144mp ;
- suprafata construita a locuintei familiei  formate din 7 (sapte) persoane- 166mp ;
- suprafata construita a locuintei familiei  formate din 8 (opt) persoane- 171mp.

 (2). Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului/taxei
pe  teren, aflate  în  proprietatea  sau  coproprietatea  persoanelor orfane  aflate  în
evidenţa autorităţii tutelare, pentru clădirea folosită ca domiciliu şi terenul aferent
acesteia.

Scutirea se acordă  pe baza unei cereri temeinic justificată,  însoțită de acte
doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, a unui referat
întocmit  de  inspectorul  de  sector,  verificat  de  seful  de  serviciu  si  aprobat  de
conducerea instituţiei.

 (3). Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului/taxei
pe teren, pentru o singură proprietate (clădire și teren), aflate în proprietatea sau
coproprietatea  persoanelor care  sunt  internate  și  au  domiciliul  permanent  în
centrele de îngrijire pe perioadă nedeterminată. 

Scutirea se acordă  pe baza unei cereri temeinic justificată,  însoțită de acte
doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, a unui referat
întocmit  de  inspectorul  de  sector,  verificat  de  seful  de  serviciu  si  aprobat  de
conducerea instituţiei.

(4).  Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe
teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin.
(1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.

Scutirea se acordă  pentru clădirea folosită  ca domiciliu  şi  terenul  aferent
acesteia, în suprafaţă de maxim 500 mp. 

Contribuabilul datorează impozit pentru diferenţa dintre suprafaţa de teren
deţinută  (dacă  este  mai  mare  de  500mp)  şi  cei   500  mp  scutiţi  prin  prezenta
hotărâre.

Pentru contribuabilii care nu au depuse documentele care să ateste această
calitate la organul fiscal, scutirea se acorda pe baza unei cereri temeinic justificată,



depusă  de  contribuabil  până  la  data  de  31  martie  2020,  pe  baza  unui  referat
intocmit  de  inspectorul  de  sector,  verificat  de  seful  de  serviciu  si  aprobat  de
conducerea institutiei.

(5).  Aprobă  scutirea  de  la  plata  impozitului/taxei  pe  clădire  și  a
impozitului/taxei pe teren pentru clădirile și terenurile utilizate pentru furnizarea de
servicii sociale  de către organizații  neguvernamentale  și  întreprinderi  sociale  ca
furnizori  de  servicii  sociale,  de  organizații  nonprofit  folosite  exclusiv  pentru
activitățile fără scop lucrativ.

Scutirea se acordă  pe baza unei cereri temeinic justificată,  însoțită de acte
doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2020, a unui referat
întocmit  de  inspector,  verificat  de  șeful  de  serviciu  si  aprobat  de  conducerea
instituţiei.

(6). Aprobă facilitati fiscale pentru  persoanele fizice care se încadrează în
următoarele situații:

- Au calitatea de mostenitori și nu au depus actul de deces al persoanelor de
la  care  au  moștenit,  precum  și  certificatul  de  moștenitor  in  vederea  stabilirii
impozitelor sau taxelor locale datorate și care au achitat impozitele pe rolul fiscal
al decedaților. Facilitatea fiscala constă în  faptul că se consideră plăți efectuate la
acel rol și plățile efectuate de moștenitori, pana la data depunerii certificatului de
mostenitor;

-  Contribuabilii  care  au  dobândit  cu  abitație  viageră,  bunuri  impozabile,
nedeclarate  la  organul  fiscal și  care  au  achitat  impozitele  pe  rolul  fiscal  al
vânzătorului. Facilitatea fiscala constă în  faptul că se consideră plăți efectuate la
acel rol și plățile efectuate de cumpărători, pana la data depunerii actului.

Stingerea  obligatiilor  de  plată  datorate  de  moștenitor/cumpărator  se
realizează  cu  data  plații  obligatiei  la  rolul  fiscal  al   defunctului/vânzătorului.
Facilitatea  fiscala  se  acorda  la  cererea  contribuabilului,  pe  baza  unui  referat
intocmit  de  inspectorul  de  sector,  verificat  de  seful  de  serviciu  si  aprobat  de
conducerea institutiei.

Procedura  de  acordare  a  facilităţilor  prevăzute   la  acest  articol  este
prevăzută în Anexa nr. 21.

Art.6.   Aprobă  procedura  privind acordarea  de  facilitati  fiscale  agentilor
economici care isi desfasoara activitatea in parcul industrial, in conditiile Ordinului
Ministrului Dezvoltarii  Regionale si Administratiei Publice nr.2980/2013 privind
aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate
in parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare - Anexa nr.22 .

Art.7.  Aprobă  procedura  privind acordarea  eșalonării  la  plată  a  sumelor
rezultate  în  urma  unor  acțiuni  de  inspecție  fiscală  efectuate  de  către  Serviciul
Impozite si taxe Locale- Anexa nr.23 .

Art. 8. Aprobă procedura de calcul a taxelor pentru depozitarea de materiale,
pentru  depozitarea  de  materiale,  realizarea  unor  lucrari,  pentru  desfacerea  de
produse  ce  fac  obiectul  comertului  in  piete,  in  standuri  situate  de-a  lungul
drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale
consiliilor locale, ocuparea terenului  cu chioscuri, tonete inchise, suporti pentru
obiecte de publicitate si pentru manifestari ocazionale s.a..-  prevazută în capitolul
ALTE TAXE din Anexa nr. 1.



Art.9. (1). Aprobă criteriile de selectare a contribuabililor ce vor fi supuși
inspecției fiscale în anul 2020 – prevăzută în Anexa nr.5.

 (2)În  conformitate  cu  art.  162  din  Legea  nr.207/2015 privind  Codul  de
procedură fiscală, organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet
proprie  lista  debitorilor  persoane fizice  şi  juridice (www.primaria-mizil.ro)  care
înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii. 

Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul
următor  celui  de  raportare  şi  cuprinde  obligaţiile  fiscale  restante  la  sfârşitul
trimestrului şi neachitate la data publicării listei, al căror plafon se stabileşte prin
hotărâre a consiliului local. 

(3). În vederea recuperării obligaţiilor fiscale neachitate, pentru anul 2020,
propunerea este ca trimestrial, să se afişeze pe site-ul Primariei orasului Mizil, lista
debitorilor somaţi, care înregistrează obligaţii fiscale restante:

- în cazul persoanelor fizice, pentru sume mai mari de 50 lei;
- în cazul persoanelor juridice, pentru sume mai mari de 100 lei.

Art.10. Stabileşte la 40 lei plafonul creanţelor fiscale restante aflate in soldul
rolurilor nominale unice inactive, la data de 31.12.2020 şi neachitate până la data
aplicării prezentei hotărâri, creanţe care vor fi anulate.

Prin  rol  inactiv  se  înţelege  acel  rol  pentru  care  nu  mai  există  bunuri
urmăribile şi pentru care nu se mai calculează impozite şi taxe în anul curent.

Art.11. (1) Aprobă modelul de cerere – declaraţie pentru scutiri de impozite
si taxe conform Anexei nr. 3. 

Art.12. (1). Aprobă achitarea unei singure taxe speciale pentru eliberarea in
regim de urgenţă  a  Certificatului de atestare fiscală, pentru bunurile mobile si
imobile aflate in coproprietate.

(2).  Aproba  achitarea  unei  singure  taxe  speciale  pentru  lucrarile
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, efectuate in regim de urgenta, in
cazul bunurilor mobile si imobile aflate in coproprietate.

Art.13.  Aprobă  limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul
persoanelor fizice şi juridice, după cum urmează :

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 74 lei
la 296 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 296 de lei la 737 lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor  şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 344 de lei la 1.673 lei.

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice

        
Art. 493 alin.

(5)

     - Contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu
amendă de la 297 lei la 1.183 lei, iar cele de la lit. b) cu amenda
de la 1.183 lei la 2.951  lei.
     Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 1.378 lei la 6.691 lei



Contravenientul  poate  achita,  în  termen  de  cel  mult  15  zile  de  la  data
înmânării  sau  comunicării  procesului-verbal,  jumătate  din  minimul  amenzii
prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această
posibilitate în procesul-verbal”.

Art.14. Prezenta hotărâre intra în vigoare de la 01.01.2020, dată de la care
îşi  incetează  aplicabilitatea  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  145/2018  privind
impozitele și taxele locale pentru anul 2019.

Art.15. Serviciul Impozite si Taxe Locale şi celelalte instituţii cu atribuţii în 
aplicarea  hotărârii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.

 Art.16. Prezenta  hotarare  va  fi  adusa  la  cunoștinţa  celor  interesaţi  de
prevederile prezentei hotărâri.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                  Consilier                                                                  Secretar general,
       Dna.  Niță Ancuța - Alexandra                                jr. Tănase Loredana Marcela

Mizil, 28.11.  2019
Nr. 106
6. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea modificării Listei de investiții a Spitalului Orăşenesc “Sf.

Filofteia” Mizil 

Consiliul  Local  al Oraşului  Mizil  întrunit  în şedinţa ordinară din data de
28.11.2019;

Având în vedere:
- adresa nr.10.583/26.11.2019 a Spitalului Orăşenesc Mizil  prin care solicită

aprobarea Consiliului  Local  pentru Lista de investiţii   defalcate  pe categorii  de
bunuri  repartizate  Spitalului  Orășenesc  „Sf.  Filofteia”  Mizil  din  fondul  de
dezvoltare - Anexa nr.1b);

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art.139, alin. (1)  și al art. 196, alin.
(1),  lit.a)  din  Ordonanța  de  urgență  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,
Consiliul Local al Orașului Mizil, adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă modificarea Listei de investiţii a Spitalului Orăşenesc „Sf.
Filofteia” Mizil conform Anexei la prezenta hotărâre,  parte integrantă din aceasta.

Art.2.  Spitalul  Orăşenesc  prin  compartimentele  specializate va  duce  la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Oraşenesc “Sf.  Filofteia”
Mizil prin grija consilierului juridic al Consiliului Local Mizil.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                  Consilier                                                                  Secretar general,
       Dna.  Niță Ancuța - Alexandra                                jr. Tănase Loredana Marcela

Mizil, 28.11.  2019
Nr. 107
6. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/22.11.2019 

privind aprobarea proiectului  
„Reabilitare, extindere și dotare infrastructură Ambulatoriu Integrat din
cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova” 

și a cheltuielilor legate de proiect 

Consiliul  Local  al Oraşului  Mizil  întrunit  în şedinţa ordinară din data de
28.11.2019;

Având în vedere:
- referat nr. 33575/28.11.2019 întocmit de către d-șoara Sturz Petronela  –

Șef serviciu DIAMPE prin care  propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru
modificarea  HCL nr.  100/22.11.2019  privind  aprobarea  proiectului„Reabilitare,
extindere  și  dotare  infrastructură  Ambulatoriu  Integrat  din  cadrul  Spitalului
Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova” și a cheltuielilor legate de
proiect;

In conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;
-H.G.R   nr.  907  din  29  noiembrie  2016  privind  etapele  de  elaborare  şi

conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.b),  art. 139, alin.
(3) lit.  g)  și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind
Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
ART 1.  Art.  3  al  Hotărârii  Consiului  Local  al  Orașului  Mizil  nr.  100/2

privind  aprobarea proiectului  „Reabilitare,  extindere  și  dotare infrastructură
Ambulatoriu  Integrat  din  cadrul  Spitalului  Orășenesc  „Sfânta  Filofteia”
Mizil, județul Prahova” și a cheltuielilor legate de proiect  se modifică și se
completează după cum urmează:

”ART 3. Se aprobă contribuția proprie totală a partenerilor – Orașul Mizil și
Spitalul  Orășenesc  „Sfânta  Filofteia”  Mizil –  în  proiect:  862.742,63 lei,
reprezentând  achitarea  tuturor  cheltuielilor  neeligibile  ale  proiectului,  cât  și
contribuția de  2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 157.235,56
lei, reprezentând  cofinanțarea  proiectului  „Reabilitare,  extindere  și  dotare
infrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta
Filofteia” Mizil, județul Prahova”, conform acordului de parteneriat, astfel:

- contribuția proprie a Orașului Mizil în proiect: 862.742,63 lei, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2%
din valoarea  eligibilă  a proiectului,  în  cuantum de 100.111,57 lei, reprezentând
cofinanțarea proiectului;

-  contribuția  proprie  a  Spitalului  Orășenesc  „Sfânta  Filofteia”  Mizil în
proiect: 0 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului,
cât  și  contribuția  de  2%  din  valoarea  eligibilă  a  proiectului,  în  cuantum  de
57.123,99 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.”



ART 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiului Local al Orașului Mizil
nr.  100/22.11.  privind  aprobarea  proiectului  „Reabilitare,  extindere  și  dotare
infrastructură  Ambulatoriu  Integrat  din  cadrul  Spitalului  Orășenesc  „Sfânta
Filofteia” Mizil, județul Prahova” și a cheltuielilor legate de proiect rămân valabile
și se aplcă în continuare. 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ,
                 Consilier                                                                 Secretar general,
      Dna.  Niță Ancuța - Alexandra                               jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 28.11.  2019
Nr. 108
6. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind atribuirea în folosință gratuită  a terenului în suprafață de 70 mp,
situat în Mizil, Tarla 29, parcela Cc 850 pentru amenajarea unui teren de

sport către Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu

Consiliul  Local  al Oraşului  Mizil  întrunit  în şedinţa ordinară din data de
28.11.2019;

Având în vedere:
- adresa nr. 1560/10.09.2019 a Liceului Tehnologic Tase Dumitrescu prin care

solicită atribuirea terenului în suprafață de 70 mp necesar amplasării unui teren de
sport;

- raport de specialitate nr. 33.603/28.11.2019 întocmit de Dl. Adrian Jugănaru
prin care precizează că terenul în suprafață de 70 mp este proprietatea privată a
orașului Mizil și  este înscris în cartea funciară nr. 23.200.

În temeiul art. 129, alin (2), lit. c) coroborat cu alin. (6), lit. b), art. 139 alin
(3)  lit.g) și art. 196, alin.(1),lit.a) din  Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 70
mp, situat în Mizil,Tarla T29, parcela Cc 850 pentru amenajarea unui teren de sport
către Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu, conform schiței anexă, parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2.  Serviciul amenajare teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și
agricultură va duce la îndeplinire prezentei hotărâri.

Art.3.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  prin  grija  consilierului  juridic  al
Consiliului Local Mizil, în termenul prevăzut de lege, Liceului Tehnologic Tase
Dumitrescu, Serviciului amenajare teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și
agricultură și Instituției Prefectului Județului Prahova.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ,
                 Consilier                                                                 Secretar general,
      Dna.  Niță Ancuța - Alexandra                               jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 28.11.  2019
Nr. 109
6. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi 15 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
Privind stabilirea salariilor de bază și a coeficientilor aferenti salariilor de baza

pentru functionarii publici si personalul contractual din  cadrul familiei
ocupaţionale  „Administraţie” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
oraşului Mizil şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Mizil

Potrivit prevederilor art. 3 , alin 1 din Carta europeana a autonomiei locale ,
adoptata la Strasbourg la 15octombrie1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997 “
prin autonomie locala se intelege dreptul  si capacitatea efectiva ale autoritatilor
administratiei  publice locale de a solutiona si de a gestiona, in cadrul legii ,  in
nume propriu si in interesul populatiei locale , o parte a treburilor publice “;

Consiliul Local al Oraşului Mizil  întrunit în şedinţa de îndată din data de
09.12.2019;

Având în vedere:
In conformitate cu prevederile:
- Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri

publice ;
-raportul de specialitate nr. 34.174/06.12.2019  intocmit de Inspectorul de

resurse umane din cadrul Primariei orasului Mizil si secretarul orasului  Mizil;
- Raportul de specialitate nr. 34.199/06.12.2019 întocmit de Dna. Director

executiv Dinu Daniela;
          - H.G.R.  nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara
garantat in plata ;

În temeiul prevederilor,  art. 129, alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3), lit.c),
art. 139, alin.(1)  și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

ART.1 (1) Începând cu data de 01.12.2019 se aprobă salariile de bază și  se
stabilesc  coeficienti  aferenti  salariilor   de  bază  pentru  funcționarii   publici  și
personalul  contractual   din  cadrul  familiei  ocupationale  “Administratie“  din
aparatul   de  specialitate  al  primarului  și  din  serviciile  publice  din  subordinea
Consiliului Local Mizil, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)Salariile  de  baza  care  se  acorda  ȋn  raport  cu  vechimea  ȋn  munca  se
determina  potrivit  dispozitiilor  art.10  din  Legea  –cadru  nr.  153/2017  privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice . 

ART.2 Salariile de baza pentru functiile specifice altor domenii de activitate
bugetara   prevazute in statele de functii, sunt cele prevazute in anexele la Legea –
cadru nr. 153/2017 si se acorda conform prevederilor art. 38 din lege.  

ART.3 In cazul modificarii salariului minim brut pe tara, fiecare ordonator
de credite va asigura gestionarea sistemului de salarizare a functionarilor publici si
a  personalului  contractual  si  vor  emite  acte  administrative  individuale  privind
stabilirea salariului de baza lunar pentru salariatii din subordine, ȋn conformitate cu
prevederile  art. 25 din Legea nr. 153/2017  . 



(2)  Salariile  de  baza  se  stabilesc  potrivit  prevederilor  prezentei  hotarari,
astfel incat, impreuna cu indemnizatiile lunare si celelalte elemente ale sistemului
de  salarizare  sa  se  incadreze  in  fondurile  bugetare  aprobate  anual  pentru
cheltuielile de personal.

ART.4 Pe  data  adoptării  prezentei  hotărâri,  ȋsi  ȋnceteaza  aplicabilitatea
Hotărârea  Consiliului Local  Mizil nr 149/18.12.2018.

ART.5   Prezenta  hotarare  se  comunica  Institutiei  Prefectului  judetului
Prahova  in  vederea  exercitarii  controlului  de  legalitate,  Directiei  Economice,
Compartimentului  Resurse Umane  si  sefilor serviciilor publice din subordinea
Consiliului Local Mizil, pentru luarea la cunostinta si conformare . 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ,
                 Consilier                                                                 Secretar general,
               Dl. Alexe Ilie                                               jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 09.12.  2019
Nr. 110
6. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi 11 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta

Filofteia’’ Mizil 

Consiliul Local al Oraşului Mizil  întrunit în şedinţa de îndată din data de
09.12.2019;

Având în vedere:
 - adresa nr.10.662/28.11.2019 a Spitalului Orășenesc Mizil, înregistrata sub nr.

33.581/28.11.2019 prin care solicita aprobarea statului de functii al unitatii  pe anul
2019;

 - prevederile art.15 lit.b, din Hotararea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea
Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  nr.162/2008  privind  ansamblul  de
atributii  si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catr autoritatile publice
locale;

 -  prevederile Hotararii  Consiliului Local  Mizil nr.88/2010 privind transferul
managementului asistenţei medicale al unităţii  sanitare Spital Oraşenesc ,,Sfânta
Filofteia’’ Mizil,  către  autoritatea  administraţiei  publice  locale  Consiliul  Local
Mizil;

 În temeiul art. 129, alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3), lit.c) și art. 196, alin.(1),
lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul
Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia’’
Mizil, pe anul 2019, conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.  2. Prezenta  hotărâre  se  comunică  Spitalului  Orăşenesc  ,,Sfânta
Filofteia’’Mizil, în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al
Consiliului Local Mizil.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ,
                 Consilier                                                                  Secretar general,
               Dl. Alexe Ilie                                                   jr. Tănase Loredana Marcela

Mizil, 09.12.  2019
Nr. 111
5. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi 11 din cei 17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea normativelor de consum a carburanţilor pentru

autoturismul aflat în dotarea Serviciului Public de Interes Local Poliția
Locală Mizil  

Consiliul Local al Oraşului Mizil  întrunit în şedinţa de îndată din data de
09.12.2019;

Având în vedere:
     - raportul nr.507/2019 al D-lui. Petrescu Dumitru, Director executiv, Poliția
Locală prin care solicită aprobarea consumului lunar de combustibil;

- referatul nr. 33453/06 al D-nei. Dinu Daniela, Director executive în cadrul
Primăriei Oraşului Mizil, prin care solicită initierea unui proiect de hotărâre pentru
aprobarea normativului de cheltuieli pentru SPIL Politia Mizil;

-  prevederile  din  O.G.  nr.  80//2001  privind  stabilirea  unor  normative  de
cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice;

    În temeiul art. 129, alin.(2), lit.a), art. 139, alin.(1) și art. 196, alin.(1), lit.a)
din Ordonanța Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local
al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, norma de consum lunar

de carburant pentru autoturismul din dotarea Serviciului Public de Interes Local
Poliția Locală Mizil, se stabileşte la maxim 150 l/lună.

Art.2. (1)  Pentru  justificarea  consumului  efectiv  de  carburant  prin  grija
utilizatorului autoturismului va fi completata foaia de parcurs. 

(2) In termen de 90 de zile de la  aprobarea prezentei  hotarari,   Serviciul
Public de Interes Local Politia Locala Mizil, va intocmi si supune spre aprobare
Consiliului  Local  „Procedura  privind  gestionarea,  justificarea  si  raportarea
consumului de carburant al autoturismului aflat in dotare”. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul
Public de Interes Local Poliția Locală Mizil și Direcția economică.

Art.4. Prezenta  hotărâre  se  comunică  de  către  consilierul  juridic  al
Consiliului Local Mizil,  Serviciului  Public de Interes Local Poliția Locală Mizil
și Direcția economică

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                  Consilier                                                                  Secretar general,
               Dl. Alexe Ilie                                                   jr. Tănase Loredana Marcela

Mizil, 09.12.  2019
Nr. 112
6. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi 11 din cei 17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2019

Consiliul Local al Oraşului Mizil  întrunit în şedinţa de îndată din data de
09.12.2019;

Având în vedere:
-  Raportul  de  specialitate  nr.  34.273/09.12.2019  întocmit  de  Direcţia

economică, prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru  rectificarea
bugetului local pe anul 2019;

-  În conformitate  cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, modificată şi  completată, precum și a Ordonanței Guvernului nr. 71/2019
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art.129 alin (2), lit.b), alin.(4), lit.a) și art. 139, alin. (3), lit a) și art.

196,  alin.(1),  lit.a)  din  Ordonanța  de  Urgență  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Mizil, pe anul 2019,
conform anexelor  1, 2, și 3, precum și bugetul activităților finanțate integral din
venituri proprii al Spitalului Orășenesc „Sf. Filofteia”, conform anexei nr.4, parte
integranta din prezenta hotărâre.

Art.2.  Direcţia economică din cadrul Primăriei Oraşului Mizil va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată Direcţiei  economice  prin  grija
consilierului juridic al Consiliului Local Mizil.

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                  Consilier                                                                  Secretar general,
                Dl. Alexe Ilie                                                 jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 09.12.  2019
Nr. 113
7. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi 11 din cei 17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind suplimentarea numărului de posturi de asistent personal al persoanei

cu handicap din cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil 

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
23.12.2019;

Având în vedere:
- expuneea de motive a Primarului Orașului Mizil nr.34.899/17.12.2019;

  -  adresa  nr.  3158/17.12.2019  a  Direcției  de  Asistență  Socială  Mizil,
înregistrată la registratura Consiliului Local sub nr. 82/17.12.2019 prin care supune
spre dezbatere posibilitatea înființării a încă 50 posturi de asistent personal pentru
persoanele adulte cu handicap grav.

-  prevederile  art.40  alin.(1)  și  art.44,lit.a)din  Legea  nr.  448/2006  privind
protecția  și  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare;

-  art.6,alin.(1)  și  alin.(2)  din  Normele  metodologice  privind  condițiile  de
încadrare,  drepturile  și  obligațiile  asistentului  personal  al  persoanei  cu handicap,
aprobate prin HG nr. 427/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile HCL nr. 32/28.02.2018 privind înființarea Direcției de Asistență
Socială cu personalitate juridică;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
  În temeiul art. 129, alin.(2), lit.a), alin.(3) lit.c) și alin.(7) lit.b), art.139, alin.(1)

și  art.  196,  alin.(1),  lit.a)  din  Ordonanța  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E
Art.1. Se aprobă suplimentarea numărului de posturi de asistent personal din

cadrul  Compartimentului  Servicii  sociale  persoane  cu  dizabilități  și  persoane
vârstnice, monitorizare asistenți personali și resurse umane din structura Direcției de
Asistență Socială Mizil, cu 50 de posturi, începând cu 01.01.2020.

Art.2. Date fiind prevederile art.1 din prezenta hotărâre, Organigrama și Statul
de funcții ale Direcției de Asistență Socială Mizil se modifică în mod corespunzător,
potrivit anexelor la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.3.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se
încredințează Primarul Orașului Mizil și Dircția de Asistență Socială Mizil.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică de către Secretarul general al Orașului
Mizil, în termenul prevăzut de lege, Primarului Orașului Mizil, Prefectului Județului
Prahova, Direcției de Asistență Socială, și se va aduce la cunoștință publică.

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ,
                 Consilier                                                                 Secretar general,
                 Dl. Alexe Ilie                                             jr. Tănase Loredana Marcela 
Mizil, 23.12.  2019
Nr. 114
6. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi 16 din cei 17 consilieri  în funcţie 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MIZIL

Bulevardul Unirii, nr.14, cod 105800
Tel. 0244/2520027, 0244/250008; fax 0244/251120; e-mail: primaria@primaria-mizil.ro

H O T Ă R Â R E
privind rectificarea bugetului local al Oraşului Mizil pe anul 2019

Consiliul  Local  al  Oraşului  Mizil  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
23.12.2019;

Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr. 35.337/23.12.2019 întocmit de Direcţia economică,

prin care solicită iniţierea unui proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local
pe anul 2019;

-  În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  273/2006 privind  finanţele  publice
locale,  modificată  şi  completată,  precum și  a Hotărârii  Guvernului  nr.  971/2019
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,
prevăzut  în  bugetul  de  stat  pe  anul  2019,  pentru  unele  unităţi  administrativ-
teritoriale; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art.129 alin (2), lit.b), alin.(4), lit.a) și art. 139, alin. (3), lit a) și art.

196,  alin.(1),  lit.a)  din  Ordonanța  de  Urgență  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ, Consiliul Local al Oraşului Mizil, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Mizil, pe anul 2019,
conform anexelor  1, 2, și 3,  parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2.  Direcţia  economică  din  cadrul  Primăriei  Oraşului  Mizil  va  duce  la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  Direcţiei  economice  prin  grija
consilierului juridic al Consiliului Local Mizil.

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                  Consilier                                                                  Secretar general,
                Dl. Alexe Ilie                                                 jr. Tănase Loredana Marcela 

Mizil, 23.12.  2019
Nr. 115
7. ex/Tehnored.  PV

 La şedinţa au fost prezenţi 16 din cei 17 consilieri  în funcţie 
 Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
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